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A szerkesztõ elõszava

Doros Gábor mûve ma, a népességcsökkenés eljövetelekor aktuálisabb mû, mint valaha. 600
oldalnál is nagyobb terjedelmû, mivel a fajegészségügy minden pontját részletesen és nagyon
érthetõen tárgyalja. Ebbõl az anyagból a III-V fejezetet olvastam be, melyek a tényleges
nemzetmegmaradás vagy kihalás alapvetõ kérdéseivel foglalkoznak.

Holhome Ottó, 2006 januárjában.

A kiadó elõszava
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Milyen faji, biológiai, élettani tulajdonságokkal rendelkezik a magyarság? Melyek a magyar faj
más fajokétól eltérõ fizikai, lelki készségei? Veszélyezteti-e a magyarság megmaradását a
vérkeveredés, a vegyes házasság, az asszimiláció? Milyen egészségügyi és családvédelmi
intézkedésekkel biztosítható az egészséges népszaporulat Kárpát-Európában?

Ezekre a sorsdöntõ kérdésekre válaszolt az orvostudomány, a népélettan, az eugenika és a
statisztika eredményeinek ismertetésével Székelyföld szülöttje, Doros Gábor (1892-1980)
budapesti fõorvos és egyetemi tanár, a bõr- és nemibetegségek kutatója. 1945-ig számos cikke,
tanulmánya jelent meg a magyar faj- és családvédelem feladatairól, a népszaporodás feltételeirõl
és védelmérõl, a gyermekhiány történelmi kialakulásáról, a házassággondozásról, az egyke és a
nemi betegségek elleni küzdelem módszereirõl. Család- és fajvédelmi tanulmányait 1945-ben az
"Ideiglenes Nemzeti Kormány" bezúzásra ítélte, éppen úgy, mint 1944-ben kiadott fõ mûvét, "A
magyarság életerejé"-t.

Doros Gáboron kívül soha senki nem írt a magyarság antropológiájáról, eugenikájáról
tudományos igényû munkát. Míg Németországban Hans F. K. Günther írt hasonló
tanulmányokat (a görögök, rómaiak, németek és a zsidók fajképérõl), addig Magyarországon
egyedül Gáspár János "Fajismeret"-e (1928), Kausz János "Az emberfajok élete és jövõje" címû
tanulmánya (1928), valamint Méhely Lajos írásai foglalkoztak érdemben a fajvédelem céljaival.
De a Kárpát-medence magyarságának faji összetételérõl csak õ tudott írni enciklopédikus
munkát. A közkézen forgó kézikönyvekben a fajtudomány szinte egyetlen magyar
képviselõjének tekintett Bartucz Lajossal ellentétben világosan tisztázta a faj fogalmát.
Felfogása szerint a faj nemcsak antropológiai, élettani és biológiai sajátosságok összessége,
hanem mindezekkel együtt lelki-szellemi egység is. Ez az, amit korunk materialista kézikönyvei
és katedrái makacsul tagadnak. Ma ugyanis az antropológusok reszketnek az ember esetében a
"faj" szónak pusztán a kimondásától is, nem is szólva a faji tulajdonságok különbségeinek
kimutatásáról. Doros Gábor számára nem volt a faj fogalma "senki földje": a nemzetnevelés
értékhordozó kategóriái közül ezt tekintette elsõnek.

Nem lehet eléggé méltatni ezt a hatalmas mûvet: belõle megismerhetjük a magyarság páratlanul
gazdag fizikai, szellemi és lelki tulajdonságait, amelyek következtében a kultúra- és
birodalomalkotásra képes fajok közé sorolandó. Ezért mûve nélkülözhetetlen mindmáig mind az
oktatásban, mind az ismeretterjesztésben.

ELÕSZÓ

Széchenyi: Mindenek elõtt áll elõttem: hûség fajtámhoz.

Nincsen semmi a nagyvilágon, ami fontosabb volna számunkra, mint magyarságunk. Testi és
szellemi létünk, összes anyagi és lelki értékünk, múltunk, jelenünk és jövõnk mind csak vetülete
és kisugárzása magyarságunknak.

Magyarságunk nem akkor kezdõdik, amikor a magyar föld valamelyik pontján elõször
meglátjuk a napvilágot; nem is a fogamzás misztikus pillanatában. Magyarságunk az öröklési
anyag folytonosságának biológiai törvénye szerint az õsök végeláthatatlan során keresztül
visszanyúlik a legrégibb idõkig, - amikor fajtánk legelõször öntudatosuk. És magyarságunk nem
szûnik meg a halál által sem, mert tovább él utódainkban és alkotásainkban. Nem véletlenül
vagyunk magyarok, mert ebben a hazában születtünk, hanem azért, mert fajtánk életereje a
legfõbb biológiai törvény megdönthetetlen szabályai szerint belõlünk magyar embert formált.
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Lehet-e megkapóbb és izgatóbb kérdés tehát, mint magyarságunk faji mibenlétének és
életerejének megismerése? A régi krónikások és az újkor történettudósai, valamint lélektani és
néprajzi kutatóink sok szempontból vizsgálták már ezt a problémát, a mûvészek, költõk és
szépírók pedig színes vonásokkal rajzolták meg magyar mivoltunk külsõ és belsõ
jellegzetességeit. A magyarság életerejének felmérése azonban lényegileg természettudományi
feladat, amelyet csak orvosi, öröklésbiológiai, antropológiai, eugéniai és demográfiai
eszközökkel lehet elvégezni.

Hogyan alakult ki történetbiológiailag a magyar nemzettest? Melyek a magyarság testi és lelki
fajta-jellegei? Termel-e ki fajtánk tiszta típusú magyarokat és milyenek azok? Hogyan és miben
áll a fajkeveredés kérdése? Mik az öröklésbiológia törvényei, amelyek a magyarság teremtését
szabályozzák? Miféle biológiai, faj egészségi és eugéniai adottságai és lehetõségei vannak
fajtánknak? Milyen minõségileg a magyar nemzettest és mekkora erõt képvisel a magyarság
mennyiségileg? Végül: minõ eszközök állanak rendelkezésünkre faji erõnk fokozására és milyen
helyet biztosít nemzetünknek a magyarság életereje a nap alatt? Ezek azok a kérdések,
amelyekre munkám a fajbiológia tudományának korszerû vizsgálatai alapján igyekszik
tárgyilagos feleletet adni.

A magyarság életereje szabta meg ennek a nemzetnek a múltját és mindenkor ez az erõ fogja
irányítani jövendõ sorsát is. E könyv minden lapja és minden sora rólunk szól, magyarokról,
amikor testünk, lelkünk és egész valóságunk élettani keresztmetszetét tárja elénk. Célja a
magyarság-tudomány fejlesztésén és az eddig végzett kutatások eredményeinek bemutatásán
kívül az, hogy: ismerjük meg önmagunkat és az eugénia tanításainak felhasználásával
törekedjünk a magyarság életerejét a legmagasabb teljesítményig fokozni.

I. FEJEZET: A magyarság fajismerete
II. FEJEZET: A magyarság származása

III. FEJEZET: A magyarság lelki alkata

1. A TÖMEGLÉLEK KIALAKULÁSA.

Az egyén értelmi, érzelmi és erkölcsi felfogása, gondolkozása és ítélõképessége, viselkedése és
cselekvõképessége egyéni lelkületének vetülete és kisugárzása. Több egyén, azaz kisebb vagy
nagyobb tömeg felfogása, ítélete és cselekvése viszont a tömegben foglalt egyének lelki
mivoltának függvénye. A tömeg lelkisége lehet ugyan többé-kevésbé eltérõ a tömeg számos
tagjának lelki sajátosságaitól, azonban a többség lelkületének mégis hû vetületét mutatja.

Amint ismeretes, a természettudomány felfogása nem tud arra az álláspontra helyezkedni, hogy
a lélek a testtõl független vagy függetleníthetõ. Elõ emberben még senkinek sem sikerült a lelket
a testtõl elkülöníteni, de még annyira sem lehetett eljutni - és nyilván soha sem lesz mód erre,
-hogy meg lehessen állapítani, vajon hol kezdõdik a test és hol végzõdik a lélek. Az isteni szikla
benne van az emberi testben és lélekben egyaránt, attól el nem választható, miért is test és lélek
szerves összhangban teszik: az embert. Méhely Lajos szerint a test és lélek egysége ma már
ellentmondást nem tûrõ tudományos axiómává szilárdult.

Ha viszont elismerjük a test és lélek elválaszthatatlan összefüggését, akkor a lelkiség
kialakulásánál is figyelembe kell vennünk ugyanazokat a szempontokat, melyeket a
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testjellegeknél láttunk. Bizonyos különbségek a testi és lelki jellegek lényegét illetõen
mindenesetre fennállanak, ezeket azonban sem aláértékelni, sem túlbecsülni nem szabad. Míg
ugyanis a fajismeretre vonatkozó kutatások és fejtegetések beigazolták, hogy a testi phenotípus
kialakításában a genotípusnak túlnyomó szerepe van és a paratípus csak mérsékelten járul hozzá
a szomatikus jellegek felépítéséhez, addig a lelki jellegeknél a pszichológiai phenotípus
tekintetében a paratípus igen fontos szerephez jut. Az a tény azonban, hogy testünk
kialakulásának mikéntjében az öröklött sajátságok viszik a döntõ szerepet, lelkületünk
kialakulásánál viszont a szerzett sajátságok fõszerephez jutnak, távolról sem jelenti azt, mintha a
lélek kiformálódása tekintetében az öröklött tulajdonságok fontosságát kétségbe lehetne vonni.

A fajpszichológia foglalkozik azokkal a lélektani sajátságokkal és jellegekkel, amelyek bizonyos
összefüggõ embercsoportok, tömegek lelkületében feltalálhatók. A fajlélektan és
fajta-karakterológia kétségtelenül nem dicsekedhetik azzal a kiforrottsággal, amilyent számos
más tudományágazatnál látunk. A fajbiológiának ez a legújabb hajtása még sok tekintetben a
tapogatózás, az irány keresés nehézségeivel küzd, amelyeket legyõzni nem könnyû feladat.
Nyilvánvaló, hogy tudományos szempontból abszolút értékû eredményeket itt csak olymódon
lehetne elérni, ha nagyobb összetartozó embertömegeket az antropológia szomatikus
vizsgálataihoz hasonlóan részletes pszichológiai vizsgálatnak lehetne alávetni, s a nyert adatok
összevetésével megkeresni az átlagértékeket, illetve megrajzolni az embercsoport, fajta,
közösség lelki alkatát. Addig azonban, amíg ilyen módszeres vizsgálatok eredményei közelebb
vihetnek a tudományos igazsághoz, meg kell elégednünk az általános megfigyelésekbõl
kialakult pszichológiai jellemzéssel. A kérdés rendkívüli fontosságát már mindenütt felismerték
és a faj lélektani vonatkozások kutatása és ismertetése nélkül egyetlen komoly faj biológiai
munkát sem tarthatunk teljesnek.

Valamikor, az embercsoportok õskori kialakulása során, amikor feltételezésünk szerint a zárt
családi törzsrendszer uralkodott, a tömeglelkiség ismérvei igen egyszerûek lehettek. A
szélesebbkörû család, a törzs tagjai kizárólag egymással vérrokonságban álló egyének voltak,
akik szûkebb vagy tágabbkörû beltenyésztésben éltek és szaporodtak. A törzs minden egyede
szomatikusan ugyanazt a fajképet mutatta, a testi öröklési anyag egyöntetû és keveretlen volt.
Az egyének lelkületének öröklési adottságai is azonos genotípusból származtak, a szerzett lelki
tulajdonságok pedig a kultúra alacsony fokán primitívek és a törzsszervezet rokonlelkületének
megfelelõen hasonlóak voltak.

Az emberiségnek az évezredek sokszoros forgása alatt bekövetkezõ differenciálódása - mint az
elõzõekben láttuk - oda vezetett, hogy az összetartozó embertömegek vérrokonsága meglazult, s
a nemzeti államok felépülése és újkori kialakulása során a közös politikai keretben tömörült
tömegek többnyire különbözõ fajtájú embercsoportokból tevõdtek össze. Ennek megfelelõen
rendkívül bonyolulttá vált az ilyen nemzeti keretekben élõ emberanyag tömeglelkületének
tanulmányozása és megítélése is.

El kell ismerni, hogy a legegyszerûbb és a legvilágosabb volna, ha a tömeglélek ismérveit az
egyes nemzetek kereteibe tartozó embercsoportok szerint egységesen lehetne felállítani,
mondván, hogy ilyen a német, olyan az angol, vagy amolyan az olasz, a francia, a svéd, a
lengyel, a magyar lélek. De ilyen egyszerû-e a helyzet és lehet-e vajon minden esetben a
politikai határokat a tömeglélek keretéül elképzelni. Svájcban például a közös nemzeti és
politikai keretben francia, német és olasz nép él, nem is beszélve arról, hogy azok ismét
különféle fajtákból tevõdnek össze. Mindezeknek lehetnek ugyan közös ideáljaik és
célkitûzéseik is, de alapjában véve egyes csoportjaik bizonyára mégis más és más lelkületûek.
Vagy szolgálhat-e a közös nyelv a tömeglélek azonosságának alapjául? A közös nyelv
kétségkívül hatalmas formálója a lélek paratípusának, egymagában mégis távol áll attól, hogy a
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tömeglélek kialakulásának fõtényezõje legyen. Az írek általában ugyanazt a nyelvet beszélik,
mint az angolok, a két nép lelkülete között mégis feneketlen ûr tátong. Hazánkban pl. a cigányok
tömegei évszázadok óta magyarul beszélnek és a magyarsággal való szimbiózisuk ellenére
lelkületük a magyarétól teljesen idegen maradt.

Nem vitás, hogy szerencsés esetben a politikai összetartozás, azonos föld, közös nyelv, azonos
kultúra, közös érdek és tervszerûen egyöntetû köznevelés bizonyos kérdésekben kialakíthat
azonos tömegszellemet. Svájcban pl. még közös nyelv vagy közös kultúra sincsen, de a közös
föld, a politikai összetartozás és a közös érdek bizonyos svájci közszellemet mégis
megteremtett. Még a nyelvileg és fajilag annyira kevert összetételû Északamerikai Egyesült
Államokban is sikerült a közös érdeknek és azonos nevelési szellemnek a tömeglélekben némi
felszínes összetartozandóságot elérni. Hogy azonban ezek a valóságban milyen vékony szálak,
azt az tudná leginkább igazolni, aki megkísérelné az egyetemes svájci tömeglelkiségrõl, vagy az
Északamerikai Egyesült Államok össznépességének lélektanáról megközelítõen tárgyilagos és
átfogó képet nyújtani.

Anélkül, hogy a tömeglélek kialakításánál pillanatra is kétségbe vonnók a paratípus, fõként a
környezethatás és nevelés rendkívüli jelentõségét, - mégis arra a következtetésre kell jutnunk,
hogy a tömeglelkiség is nagy mértékben a faji adottság függvénye. Kezdjük azzal, hogy az
emberi faj minden egyes alfaja, a fehér ember a sárga mongolidtól, a fekete negridtõl, az
australid-tól vagy pygmidtõl nemcsak testi jellegeiben különbözik, hanem mindenik
nagymértékben elüt egymástól lelki alkatát illetõleg is. E téren már sok vonatkozásban
gyûjtöttek statisztikai tömegadatokat, melyekhez egyrészt az ú. n. tesztvizsgálatok, másrészt a
családi örökléskutatás módszerei vezettek. Ezek a vizsgálatok (Petermann, Lenz, Davenport
stb.) örökléstanilag igazolták, hogy a különféle rasszkörhöz tartozó embercsoportok lelki
tulajdonságai között mennyiségi és minõségi szempontból különbségek vannak. Sõt
bebizonyították azt is, hogy feltûnõ fajta-keveredés esetében, pl. europid és negrid
keresztezõdésébõl származó mulattoknál a lelki tulajdonságok ugyanolyan módon viselkednek,
mint a testi sajátságok, vagyis lényegileg az öröklés szabályait követik. Rassz-körönként még
értékelési sorrendet is nyugodtan fel lehet állítani, mondván, hogy tömeglelkületét illetõen a
fehér ember áll az emberiség élén, (noha el kell ismerni, hogy a kínaiak õskultúrája megelõzte a
fehérek kultúráját és a japánok éppen emelkedett tömeglelkületükkel érnek el csodálatra méltó
sikereket.) És kétségtelen, hogy a sárgák lelkileg sokkal értékesebbek a feketéknél, azok az
ausztráliaiaknál és azok a pygmeuszoknál.

Nem vitás, hogy vannak lelki tulajdonságok, amelyek a szó szoros értelmében emberiek és az
egész világon mindenkiben, feltalálhatók. Vannak viszont olyan lelki sajátságok, amelyek
fõként a sárga, vagy máskor a fehér ember jellegzetességét alkotják. Ámde még további
differenciálódás is fennáll, mert azt kell látnunk, hogy a közös europid rassz-körhöz tartozás
dacára az egyes európai nemzettestekben szereplõ fajták lelkülete között még mindig
jelentékeny különbségek mutatkoznak. Mivel pedig ezt nem indokolják kielégítõen a fennálló
paratípusos behatások, a magyarázatot csak a genotípusbeli különbözõségben találjuk meg.
Láthatjuk, hogy - miként a faj-antropológiai kutatás és osztályozás során -ugyanúgy a
tömeglélektani jelenségek tárgyalásánál is eljutunk a fajta (species, race fogalmához, amely a
családot kivéve az embercsoportoknak legszûkebb körû genetikai meghatározása. (Mindez
természetesen az egyéni lélek fogalmát és létezését semmiképpen sem érinti!) Eszerint a nagy
rassz-körünkhöz tartozó egyes fajtáknál, a nordikusnál, a mediterránnál, az alpinál, turáninál,
stb. bizonyos szempontból más és más pszichológiai jellegzetességeket találunk. A kérdést
természetesen tovább bonyolítja az, hogy - amint tudjuk -a nemzettestek ma már nem egyetlen
fajtából állanak, hanem több fajta különbözõ arányú összetevõjébõl, aminek következtében a
nemzettestben szereplõ fajták az õ többé-kevésbé eltérõ genotípusukkal járulnak hozzá a
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tömeglelkiség kiépítéséhez. Fajta szempontjából mozaikká vált és valójában atomizálódott
nemzetben a genotípus összes jelenségei elmosódhatnak és a tömeglelkületet legfeljebb a közös
nemzeti-kulturális szellemiség alapján lehet lazán körülvonalazni. Minél határozottabban és
jelentõsebb arányszámban mutatható ki valamely nemzettestben bizonyos fajták túlsúlya, annál
könnyebb ott a szóbanforgó fajtákkal kapcsolatos tömeglélektani sajátságokat világosan
megállapítani.

A fajta-adottsággal járó lelki genotípus jelentõségére és feltûnõ voltára könnyû példákat
felhozni. Ha a magyar alföld egyik gyérebben lakott területére, mondjuk, néger kisgyermekek
tömegeit telepítenõk és õket õsmagyar szokásokban, magyar nyelvben, magyar kultúrában és
hazaszeretetben is nevelnõk fel, tömeglelkületük a mienkétõl természetesen idegen maradna. De
vajon, ha az európai rassz-körbõl nagy tömegben pl. nordikus fajtájú svédeket és mediterrán
fajtájú spanyolokat telepítenénk ide, elképzelhetõ-e, hogy azok egymáshoz, valamint a
magyarsághoz tudnának hasonulni és pszichológiai sajátságaikkal a magyar tömeglelkületbe
összhangzóan beolvadni? Nyilvánvaló, hogy öröklött testi és lelki sajátságaikat megtartva,
idegen testként élnének a magyar nemzettest közepén és tömeglelkületük elkülönült formában
jelentkeznék.

Amint azonban szomatikus jellegeiket illetõleg egyes fajták-sok tekintetben hasonlítanak
egymáshoz és ismeretes pl., hogy a turáni és ugor (rövidfejû, közepes termetû) fajták az
europidek között egymással közeli rokonok, - ugyanúgy bizonyos fajták pszichológiai
jellegeiket illetõleg is egymáshoz közelállók lehetnek. Más fajták viszont testi és lelki
bélyegeikben egyaránt élesen elütnek egymástól.

Itt ismét hivatkoznom kell a mediterrán fajtájú, angolul beszélõ írekre, kik a Brit-szigeteken
idegen testként élnek és a fõként nordikus angolszászokkal a sok kísérlet ellenére sem politikai,
sem kultúrközösséget nem tudnak alkotni. A Cseh-Szlovák államot a csehek és szlovákok közeli
rokonságának tanára építették fel. holott a két nép a közös gyökértõl már teljesen eltávolodott. A
csehek inkább az alpi és szudéta fajtához, a szlovákok túlnyomó részben az ugor-keletbalti és
dinári fajtához tartoznak. A nemes lengyel nemzet annyi vergõdését és sorscsapását részben
talán a lengyelség különleges faji összetétele okozta. A lengyel nemzettest egy része ugyanis
alpi és ugor-keletbalti, a másik része dinári, a harmadik része pedig éppen mediterrán és
orientális. Ezek az egymástól távol esõ fajták, szöges ellentétben álló öröklött lelki
sajátságaikkal soha sem tudtak egységes és egyakaratú nemzeti lélekbe összeforrni, ami sok
széthúzásnak, belsõ zûr-zavarnak és nemzeti katasztrófának lett a kútforrása. Csak az a nemzet
lehet igazán szerencsés összetételû és összhangzó lelkületû, amelynek fajta-összetevõi, -
amennyiben nem homogén elemek, - rokon típusú és hasonló lelkületû fajtákból állanak.

Fentiek elõrebocsátása után a világirodalomban kialakult irányelvek alapján megkíséreljük a
fõbb európai fajták tömeglelkületének jellemrajzát adni, azok között a keretek között, melyeket
a karakterológiai kutatás eredményei ez idõ szerint lehetõvé tesznek. /A dolog természetének
megfelelõen csak nagy általánosságban mozgó jellemzésrõl lehet szó. amely csupán a
legfontosabb sajátságokra vonatkozik. Ezek a sajátságok az egyes fajták tagjainak nagy
tömegeinél egyezõk, sok tagjánál azonban eltérõk lehetnek. Fajkeveredés esetében a szomatikus
és a pszichikai kép ellentétes is lehet. /

Nordikus fajta. Ez a típus alkotta az ókori római, görög, makedón, perzsa népet, majd a
népvándorlások korában a gótok, vikingek, angolszászok törzseit. Az északi fajtájú embert
általános intelligencia, hideg megfontoltság, önbizalom, bátorság jellemzi. Kiemelkedõ lelki
tulajdonságai a szervezõ készség és vállalkozási szellem. Erõsen férfias lelkületû fajta. Az
északi emberek, amikor Európában megszûnt a további szerzés lehetõsége, vállalkozási
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szellemükkel és szervezõ képességükkel, mint hajósok, felfedezõk, üzletszerzõk kiterjesztették
hatalmukat a világ összes részeire. Az ókori római és görög, valamint az újkori angol, holland,
porosz, stb. gyarmatosítók mind ebbõl a fajtából valók, akiket a szívósság, céltudatosság és
gyakorlatiasság tett alkalmassá a gyarmatosítás nehéz feladatára. Kiváló katonák, bátor
emberek. Az északi embert általában igen erõs önérzet és becsvágy, emellett uralkodási hajlam
fûti, s gondolatkörüket a jólétre és magasabb életszínre való törekvés hatja át.

Nagy adag optimizmus van bennük, ami sorsfordulatnál nem engedi, hogy egykönnyen
elveszítsék bizakodásukat. Érzelmi világuk mély, nyugodt derültség uralkodik benne, amelyhez
sok fantázia, sõt kalandvágy társul. Ragaszkodnak a természethez, szeretik a tengert, örömmel
gyakorolják a testkultuszt és kitûnõ sportolók.

Az északi fajtának az európai kultúra kifejlesztésében mindenkor nagy szerepe volt. Az ókori
római és görög tudomány és mûvészet ennek a fajtának a terméke volt, de nagy részben
ugyancsak tõlük származott késõbb a reneszánsz, majd az új klasszikus mozgalom is.

Becsületes, egyeneslelkû, megbízható fajta. A magántulajdon szentségét mindenek elõtt valónak
tartja és ezért az északi fajtájú emberek között a lopás és csalás aránylag ritkán fordul elõ.

Erkölcsi érzéke fejlett és igazságérzetére nagyon büszke. Hajlik a puritán életszemlélet felé.
Ezenkívül érzelemvilágát fejlõdés- és haladásvágy hatja át. Részben talán ezekkel
magyarázható, hogy a lényegileg északi fajtájú nemzetek (angol, svéd, norvég, holland, porosz)
hitéletüket illetõleg nagy hajlamot tanúsítottak a vallási újítás, így a reformáció tanainak
befogadására és megtartására.

A fent vázoltak azt mutatják, hogy az északi típus valóban az emberiség egyik legkülönb
hajtása, bár ez a fajta sincsen hibák és gyöngeségek nélkül. Ilyen gyöngeség pl. néhol abban
nyilvánul, hogy az északi ember a pihenés vagy tétlenség idején hajlamos bizonyos
szenvedélyek (alkoholfogyasztás, szerencsejáték) ûzésére. Viselkedését illetõen az északi ember
másokkal szemben gyakran kellemetlenül hûvös, merev, tartózkodó. Ez sokaknál a gõgösségig
fejlõdik (angol kaszt-rendszer). A zárkózottság jelképe az a közmondás is, hogy "az én házam az
én váram" (angol). Véleményét a világról, az emberekrõl, az eseményekrõl önmaga szereti
megalkotni, s egyéni véleményének a tiszteletét egészen a különcködésig megköveteli.
(Egyébként az individualizmus, amelyet az órómaiaknál éppúgy megtalálunk, mint az újkori
angoloknál, - úgy látszik - az északi fajtának nem döntõ jellemvonása, hiszen az északi poroszok
a kollektivizmus eszméjét tökéletesen magukévá tették). Gyöngéje ennek a fajtának még az is,
hogy az idegenekkel való együttmûködésnél gyakran hiányzik belõle a megértés és
emberismeret, másokat igazságtalanul megvádol, lekicsinyel, lebecsül, elnyom, öntelt ítélete és
fölényes fellépése sokszor ellenszenvessé tesz. A történelem során néha vadnak és kegyetlennek
is bizonyult. A reformáció idején pl. nem elégedett meg a lelkek megújításával, hanem
kiforgatta és összetörte a katolikus templomokat és szobrokat. A pusztításaikról és
öldökléseikrõl hírhedt vandálok is északi fajtájú törzsek voltak.

Mindez azonban nem rontja le a nordikus fajta értékét, amely ma is Európa és Észak-Amerika
egyik vezetõ fajtáját alkotja. Szellemi fölénye különösen ott érvényesül és válik nyilvánvalóvá,
ahol más fajtájúakkal együtt közös nemzeti határok között él. Közismert, hogy Angliának,
Franciaországnak, Belgiumnak északi lakosságú vidékei a leggazdagabbak és legmûveltebbek,
sõt Franciaországban a nordikus Normandiát azelõtt a bölcsek országának hívták, mivel innen
származott a franciák legtöbb vezetõ férfia.
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Mediterrán fajta. Hazája a melegebb égövi Földközi-tenger környéke, amely nagyobb
erõfeszítés nélkül is lehetõvé teszi a mindennapi megélhetést. Talán ennek következménye,
hogy a mediterrán ember a könnyû életet kedveli, s inkább akarja a mát élvezni, mint a holnap
gondjain töprengeni. De ezt talán úgy is lehet értelmezni, hogy azért telepedett le és alakult ki ez
az európai fajta a Földközi-tenger meleg partvidékén, mivel faji adottságai, testi és lelki
sajátságai ilyen környezetre és életmódra rendelték. A földköziek tartós erõfeszítésre,
messzemenõ tervek szívós kivitelére kevésbé alkalmasak az északiaknál. Ennek a fajtának egyes
csoportjai (délolaszországi és délspanyolországi csavargók, illetve koldusok) hajlanak a
munkakerülésre és tervszerû munkába hajtásuk az államhatalomnak sok gondot okoz.

A mediterrán fajta azonban egészen kiemelkedõ értékeket mutat fel az élet sok vonalán.
Ragyogó képességei fõként a mûvészetek terén, a festészetben, szobrászatban, költészetben,
zenében és elõadó-mûvészetben nyilvánulnak meg (a világhírû olasz zene, olasz és spanyol
festészet). Vállalkozási kedv, bátor kiállás, hódító szellem is van bennük. A dél-amerikai és
észak-afrikai területek megszervezését és kultúráját a mediterrán fajtájú népek teremtették meg.

Általában feltûnõen fogékonyak minden szép és jó iránt. Meleg szívû, rendkívül szívélyes,
könnyen barátkozó, nyílt modorú egyének és ez utóbbi szempontból valósággal ellentétei a
hûvös és zárkózott északiaknak. Közvetlenségük és szeretetre méltó megjelenésük miatt igen
rokonszenves emberek. Emellett nagyon családszeretõk és talán egyetlen fajta sincsen, ahol a
gyermekkultusz olyan fokban kifejlõdött volna, mint a mediterrán népeknél. Magasztos
hitbuzgalmi megnyilvánulásokat és megkapó szertartásokat kedvelõ, rajongó lelkületük inkább a
katolicizmus tanainak befogadására teszi õket alkalmassá (olaszok, spanyolok, portugálok,
délfranciák).

Kiváló jellemvonásaik mellett kevésbé értékes tulajdonságok is feltalálhatók bennük. Katonai
erények tekintetében alig érik el az északi, a turáni vagy dinári fajta teljesítményét. Emellett sok
közöttük az olyan egyén, aki - kicsiny, mozgékony testi megjelenésének megfelelõen -lelkileg is
eleven, de súlytalan (délolasz, délfrancia, oláh-alföldi román). Utóbbi földközi fajtájú egyének
rendkívüli hevességgel, sûrû taglejtések között tárgyalják köz- és magánügyeiket, de közben a
külsõségekrõl sem feledkeznek meg soha. Nem a dolog lényege és elintézése a fontos számukra,
hanem a póz. Lelki élményeiknek megfelelõ formában történõ kibeszélése, a korzó, a fórum a
mediterrán ember lelki szükségletéhez tartozik. Környékükön minden izzik a szenvedélytõl,
magasba csapnak a latin eredetû nyelvek szép csengésû szónoki fordulatai, melyeket az arc
élénk mimikája és a kezek szenvedélyes mozgása fest alá. Az északi vagy turáni ember azt
hinné, hogy halálos veszedelem, vagy sorsdöntõ események kérdéseit tárgyalják, holott
egyszerû, hétköznapi problémákról esik szó. A hangulat eközben egyeseknél a legvidámabb
kitöréstõl bámulatos hirtelenséggel a legmélyebb kétségbeesésig váltakozhat, hogy azután ismét
új és új kedélyhullámzásnak adjon helyet.

A sokszor csak a pillanat hatása alatt álló lelki berendezésük, dacára szellemi fürgeségüknek és
sokirányú magas képességeiknek, kevéssé teszi õket alkalmassá mélyre ható, általános kultúra
megteremtésére. Politikai, mûvészeti és technikai zseniket termelnek ki soraikból (olasz,
spanyol), de a délolasz, délfrancia, spanyol, román vidékek mediterrán népessége általános
mûveltség és haladottság szempontjából távolról sem veheti fel a versenyt az északi, alpi vagy
turáni fajtákkal.

A mediterrán fajtájú népek általában nehezen bírják a rend, szervezettség és fegyelem szigorát
magukévá tenni és elviselni. A szélsõséges indulatkitörésekre, fegyelmezetlenségre,
önkényûségre való hajlamosság idézte elõ náluk bizonyos korszakokban a szélsõséges politikai
és társadalmi kilengéseket is (olasz maffiák, spanyol anarchizmus, román panamizmus).
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Valahányszor egy erõs kéz kemény rendszerbe fogta õket (Franco, Salazar) a mediterrán fajta is
alkalmasabbá vált a fegyelemre s a legkiválóbb teljesítmények kitermelésére.

Az alpesi fajta. Az összes europidek között legkevésbé önálló és emiatt fajta-jellegû államot
(miként túlsúlyánál fogva pl. nordikus a svédet és angolt, mediterrán a spanyolt és olaszt, turáni
a magyart, stb.) sehol sem alkot. Ez a fajta a kõkorszak idején lassú beszivárgással árasztotta el
Európa középsõ és részben északi részét, de hadi-tettekkel, -a nordikus, turáni és mediterrán
fajták mintájára-nem írta bele nevét a történelembe. Bár egész sor európai nemzet lényeges
fajtabeli összetevõjét alkotja, lelki alkata, jelleme nagyjában minden országban ugyanaz.
Amilyen igénytelen a testi megjelenése, sok tekintetben olyan kifejezéstelen a lelki alkata is. Az
alpesi gyermek az északi, turáni, dinári fajtájú ifjútól már az iskola padjaiban józansága,
szerénysége, igénytelensége által különbözik. Míg az elõbbiek számtalan gyermekes
meggondolatlanságot, szertelenségét visznek véghez, amelyekben azonban a lendület, fejlõdni
vágyás, a testi és szellemi bátorság alapvonásai nyilvánulnak meg, addig az alpesi ifjú ezektõl az
ifjúkori botlásoktól is tartózkodik - és legfeljebb annyit tesz meg, hogy összekülönbözés esetén
gyakorlati érzékénél fogva az erõsebb kezdeményezõ fél mellé áll.

Az alpesi embert azonban igen sok kitûnõ tulajdonság is jellemzi. Általában békességet szeretõ,
alkalmazkodó, jóakaratú és társaságkedvelõ. Elmélyült családi életet él és erejét mindenek fölött
arra szenteli, hogy családjáról és utódjairól gondoskodjék. Erõsen buzgó hitéletû; konzervatív
életszemlélete általában nem tette alkalmassá a reformáció tanainak befogadására, inkább a
katolicizmus eszméinek követésére hajlamos. Végtelenül szorgalmas, szívós és kitartó a
munkában. Nagyon rendszeretõ és törvénytisztelõ. Kitûnõ és pontos hivatalnok (bár hajlik pl.
afelé, hogy a tisztviselõi munkát ne a teljesítmény szerint, hanem a hivatali idõ mértéke szerint
mérje). Kifejezetten takarékos és vagyongyûjtõ fajta (francia kispolgár, magyarországi sváb
földmíves! ), amely nem spekulációk és lendületes vállalkozások útján, hanem garasonként rakja
össze vagyonát. Ahová egyszer letelepedett, ott szívósan megmarad és ki nem mozdítható. Nem
individualizál, hanem erõsen kollektív típusú. összetart családjával, összetart fajta-testvéreivel,
tudatában van és teljes mértékben átérzi azt, hogy csak tömeghatásával tud nagy eredményeket
felmutatni.

Rendkívül sok tehetséget mutat fel a szellemi kultúra, a tudomány és mûvészet terén. Az alpesi
fajta által lakott Közép-részben, Nyugat- és Észak-Európa magas átlagos mûveltségû.
Különösen a zenében és a képzõmûvészetben jár elõl ez a fajta, bár a leíró.
természettudományok, valamint az orvostudomány bizonyos területein is kimagasló érdemei
vannak. Gyakori azonban, hogy nem annyira az alkotó tehetség nyilvánul meg benne, mint
inkább a hangyaszorgalmú adatgyûjtõ, az aprólékos vizsgálódó és a pontos rendszerezõ.

Gyöngékben és hibákban sem szûkölködik az alpesi fajta. Mindenekelõtt hiányzik belõle a
nagyvonalúság, inkább a távlat nélküli kispolgári gondolkozásmód jellemzi. Katonai képességei
a nordikus, turáni, dinári és ugor mögött maradnak, de államszervezõ tehetségrõl sem tesz
különös tanúságot. Azokban a nemzeti államokban, hol az alpesi fajta otthon van, a politikai és
katonai vezetõk többnyire másfajtájú egyénekbõl kerülnek ki (pl. Németországban,
Franciaországban, Belgiumban fõként nordikus, Észak-Olaszországban, Írországban mediterrán,
Magyarországon turáni elemek). Az alpesinek olyan az adottsága, hegy az erõshöz, a vezetõ
réteghez simuljon, ahhoz alkalmazkodni tudjon. A nehézségeket nem szembeszállással és nyílt
küzdelemmel igyekszik lebírni, miként az északi és turáni, hanem inkább a bajok óvatos
megkerülésével. Sok önzõ hajlam van benne, amely gyakran rokonvonás a kapzsisággal és
pénzsóvársággal. Ideális célkitûzések, magasztos nemzeti eszmék, az emberiség javát szolgáló
megmozdulások csak lassan férkõznek a lelkületéhez. Kollektív természete hajlamossá teszi a
közösség vállán való felkapaszkodásra, valamint a kicsinyes hiúságra, a cím- és rangkórságra,
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stb. Emellett azonban az alpesi fajtájú egyének az állam gépezetének hasznos alkotó elemei,
amennyiben kitûnõ munkaerõt szolgáltatnak és az eredményes termelést biztosítják.

A dinári fajta. Ez a fajta fõként Dél- és Közép-Európa zord hegyvidékeit lakja a Balkán déli
részétõl az osztrák Alpokon és a bajor hegyvidéken át egészen Svájcig. Nemcsak megjelenését,
de lelkületét is a nyers erõ jellemzi. Kifejezetten férfias jellemû fajta, miként az északi vagy a
turáni. Született jó katonák, bátorlelkû emberek, akik szülõföldjükhöz, hazájukhoz fanatikus
szeretettel ragaszkodnak. A németeknél a bajorok és a tiroliak között vannak nagy tömegekben
dináriak, akik kitûnõ harci erényeikkel mindig vetekedtek a nordikus poroszokkal. De jó
harcosoknak bizonyultak a dinári fajtájú horvátok, bosnyákok, szerbek is.

A hadi erényeken kívül más kiválóságokat is mutat fel a dinári. Egyenes jellem, becsületes, jó
szívû ember. Hirtelen haragú ugyan, de egyébként kedélyes embertárs, aki kedveli a természetet
és szereti a nyers, zajos mulatozásokat. Alapjában jól kiegyensúlyozott lelkületû és egészséges
kedélyû fajta.

Az üzleti hajlam nem ritka a dinárinál, s ehhez kellõ gyakorlati érzékkel rendelkezik. A
tudományok és mûvészetek közül heroikus lelkületének megfelelõen inkább a történeti
tudományok, a drámák és eposzok állanak közel hozzá. Kimagasló tehetséget mutat a szónoklat
terén, melynek a dinári fajta sorai között sok nagy mestere akad. A kiváló dinári szónok
gondolatmenete prófétikus benyomást kelt, nyelvezete színesen meleg, elõadása erõtõl duzzadó,
néha fenséges hatású.

A dináriak lelki alkatának hiányosságául lehet felhozni, hogy a gyors fellelkesülés mellett a
szívós kitartás és a kitûzött eszmék tervszerû megmunkálása hiányzik belõlük, miért is
messzemenõ célok szolgálatára és átfogóbb vállalkozásra kevésbé alkalmasak. Inkább a mának
élnek, mint a holnapnak, a nemzeti és egyéni sorsnak a jövõben való vetülete nem szilárd a
lelkükben. Nemcsak fellépésük, de szellemi megnyilvánulásaik is kissé nyersek, faragatlanok. A
dinári hirtelen fellobbanó természete, ha kellõ önuralom nem társul hozzá, gyakran
erõszakoskodásra, néha bûncselekményekre vezet, fanatizmusa pedig az elõbbi
jellemtulajdonságokhoz kapcsolódva elõidézhet politikai vérengzéseket is (szerb
királygyilkosságok). A dinári fajta szelleme általában nem átfogó, kultúrája fiatal, s így azoknak
a nemzeteknek, melyeknek túlnyomó többségét és vezetõ rétegét dinári fajtájúak képezik (szerb,
bosnyák, albán) sok kiválóságuk ellenére még nem volt módjuk arra, hogy nevüket nagy
alkotásokkal írják be Európa történelmébe.

A magyarság legfõbb összetevõinek, a turáni és ugor fajtáknak a lelki alkatáról a továbbiakban
külön számolunk be.

Az egyes fajták (speciesek, rasszok), bármely nemzethez tartozzanak, lényegileg ugyanolyan
alaptulajdonságokat mutatnak fel. Csak egy-egy kiragadott példát említve, a nordikus éppoly
vállalkozó szellemû és kitûnõ szervezõ, akár porosz legyen, akár angol; a mediterrán ugyanúgy
mûvészlélek és rokonszenves emberbarát akár olasz, akár spanyol; a dinári éppen olyan darabos,
jószívû, bátor ember, akár horvát, bosnyák vagy tiroli német; az alpi ugyanúgy gyûjtõ kispolgári
lélek, akár osztrák, akár középfrancia, akár hazai sváb; az ugor éppen olyan hõsi lélek, az élet
terheit csodálatos elszántsággal viselõ ember, akár magyar, akár finn - és így tovább. Éppen
ezért az összes fentebb részletesen elsorolt fajta-jellemzésekbõl nyilvánvaló, hogy a különféle
fajtaelemek örökléses eredetû lelkiségének jelentõségét kétségbe vonni nem lehet. A tudomány
mai álláspontja szerint arra a meggyõzõdésre kell jutnunk, hogy amiként szomatikus megjelenés
szempontjából az egyes nemzettestek bizonyos jellegzetes testi fajták összetételébõl adódnak,
ugyanúgy a nemzettestek tömeglelkületének felépítésénél az abban foglalt fajták pszichológiai
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alkata döntõ fontosságú szerephez jut. Nem értheti meg teljes egészében pl. az olasz nemzet
szellemét az, aki a mediterrán fajta tömeglelkületét nem ismeri, képtelen az angol nemzet
elhatározásainak és cselekvõképességének rugóit felfogni, aki tájékozatlan a nordikus jellem" õl,
nem képes helyes ítéletet alkotni magának a lengyel sorsról, aki a lengyelségben szereplõ
különféle fajták ellentétes lelkületét nem tanulmányozta és végül a magyarság szellemiségét
megérteni, aki a turáni és ugor fajták lelki alkatát nem ismeri.

Nem vitás, hogy sok jó és kiváló tulajdonságot tudunk a nemzetek fiaiba nevelni, mert
nemzetoktatással a tömeglelkületet tervszerûen lehet irányítani. Miként azonban rossz
pedagógus az, aki a tanítás és nevelés célkitûzéseinél, illetve módszereinél a nevelésére bízott
egyének lelkében figyelmen kívül hagyja az öröklött képességeket és hajlamokat, ugyanúgy
rossz nemzetnevelõ, aki nem számol nemzetének lelki alkatával, öröklött képességeivel és
hajlamaival. A céltudatos nemzetnevelésnek figyelemmel kell lennie arra, hogy lehetõleg kerülje
az olyan képességek és jellemvonások egyoldalú fejlesztésére való kínos törekvést, amelyek a
fajta adottságából teljesen hiányoznak, ellenben fejlessze magasra mindazokat a lelki erényeket,
melyek a nemzetet alkotó fajtákban öröklésileg benne szunnyadnak. Azok a nemzetek lehetnek
nagyok és boldogak, melyeknek vezetõi tisztában vannak nemzetük lelkületével, és éleslátással,
világos ítélettel törekednek arra, hogy a nemzetüket alkotó fajták kiváló lelki örökléses
tulajdonságait a legmagasabb fokra fejlesszék és ekként nagy teljesítményekre alkalmassá
tegyék.

2. A TURÁNI FAJTA LELKI JELLEMZÉSE

Rendkívül öntudatos, céltudatos és vezetõ szerepre alkalmas fajta. A hun, avar, a különféle
ó-bolgár, ó-török, uráli és kaukázusi turk-tatár, valamint az õsmagyar és a mai magyar nép
alapelemét alkotja. Ezeknek a nemzeteknek a történelem lapjain feljegyzett dicsõséges
szereplése a turáni fajta kiváló államalkotó és félelmetes hadvezetõ képességeit bizonyítja.
Szervezõ készsége és fejlett eurázsiai kultúrája már a népvándorlások és kalandozások
korszakában határozott fölényt biztosított számára a többi nomád és félnomád népekkel
szemben, sõt: ellenállhatatlan ereje elõtt (Attila, Baján, Árpád, Timur-Lenk) még az akkori
mûvelt világ hatalmasainak is fejet kellett hajtani.

Heves, harcrakész fajta, amely azoknak a nemzeteknek, amelyeknek alkotó eleme, bátor, hõs
harcosokat ad. Erõsen férfias lelkületû típus. Katona-szelleme nemcsak a gyakorlatozásból és a
katonai nevelésbõl következik, hanem öröklött lelki alkatából is. Fajtáját, hazáját, szülõföldjét
mindennél jobban szereti, és azt megvédeni természetes kötelességének tartja. Az idegent úrrá
engedni maga felett, és elképzelni, hogy valamit nem mer vagy nem tud, és feltételezni, hogy a
másik megteszi azt, amit neki kellene megtennie, - ezek azok a körülmények, amelyek minden
turániból kiváltják a küzdelem szellemét. Bebizonyítani, hogy különb a másiknál, hogy bátrabb,
ügyesebb, okosabb, - ez a turáni virtus! És ami a fegyverek zajában lelki törvény, az
cselekedeteinek legfõbb rugója békében is. Vetélkedni egymás között és megmutatni, hogy a
szellemi képességek, a testi erõ, vagy az értéktermelés tekintetében ki a különb. Ez a nemes
versengési vágy a turáni lélek veleszületett alaphajlama, amelyet a magyarság vezetõinek
mindenkor legfõbb kötelessége lesz kihasználni és gyümölcsöztetni.

A vetélkedést azonban a turáni fajtánál tisztán erkölcsi indokok hozzák létre, s ez tökéletesen
más megítélés alá esik, mint az orientális és elõázsiai fajták haszonlesésbõl folyó üzleti
versenye. A nemes versengés belsõ lelki igény, mely a szellemi életet felfrissíti, s a turáni lélek
szükségletét képezõ büszke öntudatot ébren tartja. A régi világban a kart és kardot edzette, ma a
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szellemi vagy testi tornán s a gazdasági versenyben kecsegtet a siker, az eredmény, a gyõzelem
babérjaival. El kell ismerni, hogy sokszor társul a vetélkedéshez a személyes hiúság és becsvágy
érzete is, a verseny azonban fõként eszmei síkon mozog, és anyagi értékekkel a szellemi siker
nem cserélhetõ fel.

A turáni általában emelkedett gondolkozású, ideális célkitûzésekért lelkesedõ, az élet sarából
kiemelkedõ fajta. Minden hevíti, ami szép és jó, s a nemes érzés jellemzõ sajátja. Isten, haza,
vérségi összetartozás magasztos érzései vezérlik. A családi élet tisztasága és a nõ tisztelete még
Ázsiából hozott értékes lelki öröksége (a honfoglaló magyarok puritán erkölcse! ). Ugyanilyen
régi lelki öröksége az elõkelõ gondolkodás és a méltóságteljes viselkedés minden körülmények
között. Hitélete igen egyszerû, s a puritán életfelfogás, valamint az eleve elrendelés ázsiai
eredetû lelki öröksége a turániak (magyarok) jó részét fogékonnyá tette a kálvinizmus tanainak
elfogadására. A katolikus hitet valló turániak azonban mélységes áhítattal csüngenek hitükön.
(A délkeleteurópai és középázsiai turániak egy része még mohamedán! ) Szívélyes, együttérzõ,
vendégszeretõ, lovagias fajta a turáni, s ez mások szemében rokonszenvessé teszi. Nem
kegyetlen, a legyõzött ellenséggel szemben emberséges érzületû, a gyengéket istápolja,
intelligenciája és tanulékonysága igen nagy, ami azt eredményezi, hogy a turáni vezetõréteg
versenyképes helyen áll nemzetközi vonatkozásban, de a turáni magyar földmíves-társadalom is
könnyen felveszi a versenyt a világ bármilyen fajtájú parasztságával.

A turáni fajtára jellemzõ, hogy látszólagos egykedvûsége igen színes lelkületet takar.
Erkölcseiben nemes és egyszerû, érzelmei nyilvánításában tartózkodó, majdnem szemérmes, -
de az élet külsõ csillogásait kedveli és keleti örökségénél fogva pompavágyó.

A turáni embert élénk szellemi felvevõképessége és sokoldalúsága képessé teszi a tudomány és
technika minden ágának eredményes mûvelésére. A magyarság a tudomány és technika területén
számos kiemelkedõ turáni tudóst termelt ki, akik az északi és alpesi fajtájú tudósokkal szemben
nemcsak hangyaszorgalommal gyûjtött alapismeretek és évekig tartó kísérletezések, hanem
inkább különleges leleményességük és gazdag invenciójuk segítségével érték el eredményeiket.
Ez a fajta a tudományok mûvelése és fejlesztése szempontjából semmivel sem alábbvaló a
legnagyobb tudománytermelõ fajtáknál, a nordikusnál és az alpesinél. A turáni fajtának az
összes tudományágak közül az állam- és jogtudományok iránt van legnagyobb hajlama, ami õsi
eurázsiai lelki örökségnek fogható fel. Ez a hajlam, érzék, képesség és tudás tette alkalmassá
már a turáni õsmagyarokat a tervszerû nemzetszervezésre, Árpádot illetve a honfoglalókat a
hódítás, pacifikálás és letelepülés végrehajtására, és Szent István magyarjait a mai keresztény
európai ország megalkotására. Aránylag nem nagy lélekszámú nemzetünket a honfoglalás óta
eltelt évezred alatt a szomszédos nemzetek ütközõ pontjában és a hazai nemzetiségek feszítõ
morzsolásában a katonai erények mellett kétségkívül a turáni fajta lelki sajátságát és kimagasló
képességét képezõ államszervezõ és államfenntartó politikai tehetsége tartotta meg.

A mûvészetek, éspedig a zene, képzõmûvészet, szépirodalom, elõadómûvészet, stb. területén a
turáni fajta ugyancsak kitûnõ és határozott képességeket mutat fel, bár - úgy látszik -e téren a
mediterrán és nordikus fajták tehetségét még nem éri el.

A turáni fajtájú ember kiválik azonban kitûnõ elõadó és szónoki képességeivel, s ezen a
területen könnyedén felveszi a versenyt bármely másik fajtával. Szónoki vonalvezetése jó
formaérzékre vall és emlékeztet a nordikus szónokok beszédmódjára, de annál színesebb és
melegebb. Elõadásmódja erõsen különbözik a mediterrán szónokok színészkedõ, túlságosan
viharzó, szenvedélyektõl lángoló, gyors beszédétõl. De elüt a dinári szónokok káprázatos
stílusú, pózokban gazdag elõadásától is. A turáni szónok nem látványosságot akar nyújtani és
nem annyira a szíveket indítja meg, mint inkább az észhez szól, és kristálytiszta logikai
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felépítéssel, a bizonyítás és meggyõzés erejével nyeri meg és nyûgözi le hallgatóságát.

Vannak azonban a turáni fajtának a felsorolt ragyogó képességek mellett hibái és lelki
gyöngeségei is szép számban. Ezeket is figyelembe kell venni, mert agyonhallgatni õket vétkes
mulasztás lenne.

A turáni - mint a mongoliddal távoli vonatkozásban álló ázsiai eredetû fajta - szemlélõdõ típus.
Ez a jellegzetesség szükséges és hasznos az életbölcsesség megszerzésénél. Az egyszerû turáni
földmívesben olyan gyakran megnyilatkozó bölcsességet, érett megfontolást és éles ítéletet a
szemlélõdõ lélek leszûrt eredményének kell tulajdonítanunk. Ámde a szemlélõdés, amikor
túlmegy a gyakorlati élet határán, káros lehet és a cselekvési képességet lelohasztó, tetteket
megölõ tespedéssé válik. A magyar életben a nemzetvezetõ köznemesség szereplése (1848-ig) a
fajilag keveretlen, tiszta turáni réteg szereplése volt. Milyen gyakran látjuk történelmünkben a
vezetõ réteg tespedésének, a nemtörõdésnek, vagy sírva-vigadásnak a bizonyítékait. Ez a nem
megfelelõ helyen alkalmazott és ártalmas hatású turáni szemlélõdésbe süllyedés és bölcselkedés
ma is sok kárt tesz a magyar életerõben és cselekvõképességben. Éppen ezért kívánatos, hogy a
turáni fajtára jellemzõ, alapjában igen értékes, de könnyen elfajuló és károssá váló szemlélõdési
és filozofálási készség a nemzetnevelés útján olyan irányítást nyerjen, ami a közösség és az
egyén részére hasznossá, nem pedig károssá teszi.

A turáni fajta másik hiányossága az, hogy aktivitása nem folytatólagos. Lelkülete képessé teszi a
gyors döntések és határozott cselekedetek végrehajtására. Nagy erõk emelik fel az elhatározását
és nemes, nagy tettekre sarkalják, a hosszú harc szívós végigküzdéséhez szükséges kitartás
azonban gyakran hiányzik. Munkabeosztás szempontjából is a rövid, nagy aktivitású
erõfeszítésre van földmívelõ rétegünk lelkileg beállítva (az aratás idõszakának emberfölötti
erõkifejtése! ). A turáni fajta mindig kiváló sikereket éi t el ott, ahol bravúros huszárvágással
lehetett kérdéseket elintézni, de sokszor merültek fel nehézségek, amikor szívós kitartással,
hosszú erõfeszítéssel, ernyedetlen birkózással kellett az eredményt kikényszeríteni. Katonai
téren is kiválóbb és ütõképesebb a lendülete gyors támadásban, mint a szívós helytállást igénylõ,
hosszú és sivár védekezésben. Nagy nemzeti megmozdulások közösségi küzdelmének és egyéni
életek erõfeszítésének ellankadásánál sokszor van alkalmunk a lelkes felbuzdulás után az
elernyedést tapasztalni. Ez az a jelenség, amit õsidõk óta magyar szalmalángként ostoroznak. A
rövid lélegzetû akcióképesség hátrányos voltát a turáni fajtánál sem elhallgatni, sem
lekicsinyleni nem szabad, mivel ez éppen olyan letagadhatatlan lelki örökség, mint a nordikus
fajtának a hosszú kitartásra és lelki szívósságra való hajlama. Nagy és nehéz nemzetnevelõ
munkának kell megkísérelnie az ilyen irányú öröklött hiányoknak szerzett tulajdonságokkal való
pótlását. Addig is azonban, amíg e téren eredmények jelentkezhetnek, a nemzetvezetõknek
figyelembe kell venni a turáni fajta lelki adottságát, s elhatározó fontosságú kérdésekben és
sorsdöntõ fordulatoknál a cselekvés módszerét rövid, átütõ erejû akciókra kell felépíteni.

A turáni fajta életszemléletében igen következetes, ami általában véve igen értékes lelki
tulajdonság. Itt is azt látjuk azonban, hogy a következetesség eltúlzása és helytelen alkalmazása,
amely konokságra, sõt néha csökönyösségre vezet, már gyakran kárára van a köznek. A
szabadságfosztó osztrák uralom és elnémetesítõ Habsburg-irányzat idején a kemény turáni lélek
következetes passzív rezisztenciát tudott a nemzetellenes irányzattal szembe szögezni. Az
idegen elnyomás alatt a jogok következetes fel nem adása, ez a dacosan szenvedõleges ellenállás
igen értékes erõforrása volt a magyarság megmentésének. Ámde erre a szenvedõleges
ellenállásra, az események hallgatólagos elgáncsolására, a makacsságig menõ passzivitásra
olyan esetekben is látunk példákat, amikor a nemzeti érdeket engedékenyebb és hajlékonyabb
lélekkel eredményesebben lehetne szolgálni. Az életszemlélet következetes megalkotásának és
konok makacssággal való fenntartásának gyászos példája az agrár-egyke rendszere is, mely
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fõként turáni fajtájú kisgazdarétegeinkben az élettel és az emberi szaporodással szembe állított
passzív rezisztenciával védekezik a több örökös és a kisbirtok többfelé osztása ellen. A fajta
lelkületében rejlõ, végsõkig való következetességet, a konokságot és csökönyösségét olyan
egyéni- és közcélok elõbbrevitelére kellene felhasználni, ahol azok nem káros visszahatást
szülnek, hanem használnak a nemzetnek.

A turáni fajta lelki alkatának megismeréséhez fontos végül tudni, hogy erõsen jellemzi az
individualizmusra, az egyéni szemléletre való hajlamosság. Egyéni felfogása - ha az nem valami
különcség vagy lelki rendellenesség - általában a szürke tömegbõl kiemelkedõ differenciált
léleknek van. A turáni fajta lelkülete már õsrégi vezetõi hivatottságának érzeténél, de faji
alapsajátságainál fogva sem nyáj-lelkület. Az egyéni lélek, önmagában tekintve, vitán felül
értékesebb a közösségi léleknél, mert az a körülmény, hogy más tud lenni, mint a többiek, és
egyéni sajátságaival, különleges értékeivel elüt a mások lelkületétõl, a lélek nemes veretét
bizonyítja. Ámde ebbõl az értékes alaptulajdonságból ismét csak nagy baj származik, ha az
túlzott méretet és kiforgatott jelleget ölt. Mert ha a többihez viszonyítva mindenki más, egyéni,
elütõ lelkületû akar lenni, akkor lehetetlen bármilyen nagy vagy kis kérdésben közös nevezõre
jutni, s a nemzeti vagy társadalmi életben az egyöntetûséget biztosítani.

Az egyéni lelkület és egyéni invenció nagy érték, de nagy fényûzés is, amit a nemzeti közösség
csak a mindenkori legfelsõbb szellemi rétegek egyedeinek engedhet meg. A társadalom
legkisebb tagjáig terjedõ individualizmus káros visszahatásokra, örökös céltalan bírálatokra, az
értékek és tehetségek lebecsülésére, az intézkedésre hivatottak becsmérelésére, egymás meg
nem értésére, folytonos mást akarásra és veszedelmes nemzeti széthúzásra vezet, ami a magyar
történelemben olyan gyakran okozott gyászos eredményeket. Ezért a turáni fajta vezetésénél
nélkülözhetetlen az? erõs kéz? politikája, ami föltétlenül jó eredményeket hoz, de csak abban az
esetben, ha a túlzott individualizmus megfékezése és a turániak fegyelmezése igazságossággal
és bölcsességgel párosul, tehát nem váltja ki a fentiekben tárgyalt következetes és konok dacot.
A turáni fajta egyéni szemléletre való lelki hajlamát a nemzetvezetõknek olymódon kell
kiaknázniuk, hogy az individualizmus az arra hivatott vezetõ rétegek kezdeményezésénél és a
szellemi-, anyagi értéktermelésnél teljes mértékben érvényesülhessen, a vezetettek tömegeiben
azonban a közösség iránti kötelességteljesítés lelki szükségletévé módosuljon.

A fent elmondottadban kíséreltem meg a turáni fajta lelki alkatát jellemezni, se jellemzéshez
még vitéz Rosztóczy Ernõ tömör lélekrajzát fûzöm hozzá:

Magatartás: fellépése nyílt, bátor, öntudatos, idegenekkel szemben azonban tartózkodó. Bizalma
- különösen szépszóval - könnyen megnyerhetõ. Csendes szemlélõdõ, tervezgetõ. Külsõleg nem
sokat árul el lelkületébõl.

Felfogása: gyors, könnyed.

Fogalmi köre: nagyon gazdag. ítéletalkotása gyors és helyes, jó szervezõ, széles
áttekintõképességû.

Gondolkodása: józan, logikus; értelmes beszédû; nézetének alátámasztásában, érveinek
felsorakoztatásában szinte mûvész. Nem a hangulatkeltésre törekszik, hanem a meggyõzésre.

Képessége: igen sokoldalú; gazdag lelkületû, találékony. Elmélyedõ. Bölcseleti,
természettudományi, történelmi, képzõmûvészeti, fizikai képességei fejlettek; jó nyelvérzékû,
kitûnõ diplomata, nagy politikus. Jó vezetõ.
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Hangulata: általában közömbös vagy enyhén kedélyeskedõ, de kilengésekre hajlamos. A
változások nem tartósak. Lelki behatásokra élénken reagál.

Vérmérséklete: rendkívül lobbanékony. Nagy hévvel fog tervei kiviteléhez, de célja nem annyira
az anyagi haszon, hanem az erkölcsi siker. Munkájában élénk, mozgékony.

Erkölcsi érzelmei: önzetlen, jólelkû, bõkezû. Szívélyes vendéglátó. Szorgalmas, józan, törekvõ.
Céljainak elérésében erõs, hajthatatlan akaratú, de kitartása nem minden téren teljes. Az erkölcsi
alapokról nem tér le, saját hasznát könnyen mellõzi. Eszméihez makacsul ragaszkodik, de szép
szóval meggyõzhetõ. Múltjához, hagyományaihoz, õsiségéhez, birtokához erõsen ragaszkodik.
Nem szereti a változatosságot. E tulajdonságok miatt gyakran maradinak látszik, holott a
természetes fejlõdés és haladás elõl nem zárkózik el. Igazságszeretõ, becsületes, jó
törvényalkotó és törvénytisztelõ, magas jogi érzékû. Családjának boldogsága, népének jóléte,
hite, hazája a legdrágább szemében. Harcban bátor, elszánt, gyors elhatározású, öntevékeny.
Vallásossága mély, bensõséges, egyszerû, kevés külsõséggel.

Nemi élete: kissé heves, de kiegyensúlyozott. ösztönélete: éhséget, fáradtságot, hideget, meleget
jól tûr. Cselekedeteit a külsõ körülményektõl függetleníteni tudja és ösztönélete felett
tökéletesen uralkodik.

3. AZ UGOR FAJTA LELKI JELLEMZÉSE

Az ugor-keletbalti fajta a magyarok, finnek, karélok, észtek nemzetének, valamint az oroszok
által évszázadok sora óta leigázott vogulok, osztyákok, lappok, mordvinok, cseremiszek,
votjákok és zûrjének (Volga és Permi népcsoportok) népének alapelemét alkotja, önállóságra
vágyó, szabadságimádó, harcias fajta, amely a magyarok, finnek, észtek emberfeletti
szabadságküzdelmeiben bebizonyította nemes veretét, de az orosz kolosszus a többi ugor fajtájú
elszigetelt népet is csak ezerszeres túlerejével tudta ezideig gúzsban tartani.

Az ugor-keletbalti hallgatag természete és nehézkessége sokkal élénkebb, szövevényesebb
lelkületet takar, mint ahogy az a külsõ jelekbõl következtethetõ. Elsõ benyomásra vagy felületes
vizsgálódás után igen szenvtelennek tûnik fel, de ha közelebbrõl is megismerjük, mélyen érzõ,
színes lelkületet találhatunk benne. Visszahúzódó, nem közvetlen természetû, de ha valaki a
bizalmát megnyeri, annak kitárja a lelkét és megmutatja belsõ világának sok szép kincsét.

Az ugor fajtájú egyén az, akirõl teljes joggal lehet állítani, hogy: jó és igaz ember. Istenfélõ,
buzgó, vallásos, mélyen hívõ. Rajongó lelkülete, érzelemvilágának örök szomjúsága a felemelõ
megnyilvánulások iránt, a nagyszerû szertartások szükségességének érzete és fanatikus
buzgósága elsõsorban a katolicizmus tanainak befogadására teszi alkalmassá. Embertársait
szereti, barátságos, vendéglátó. Irigység, személyeskedés, mások ártalmára törekvés általában
távol áll tõle. Hazáját, fajrokonait, családját fanatikus hittel szereti és értük minden áldozatot
meghoz. Megbízható, hûséges, szorgalmas és önzetlen. Alantas vérengzésre, kegyetlenkedésre
általában nem hajlik, a legyõzöttel szemben lovagias. Akár katonai cselekményekrõl, akár a
békeidõk munkateljesítményérõl van szó, a rendszeretet és kötelességteljesítés jellemzi.

Gondolkodása, felfogása nem annyira könnyedségével és gyorsaságával tûnik ki, mint inkább
rendkívüli mélységével és alaposságával. Gondolatai mélyek, mondatfûzése logikus, bár
elõadói, szónoki képessége általában nem fejlett. Hajlamai és képességei a mezõgazdaság és ipar
felkarolására éppúgy alkalmassá teszik, mint a mûvészetek és fõként a tudományok mûvelésére.
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A kimagasló értékû ugor-keletbalti fajtájú tudósok (magyarok, finnek) tudományos
eredményeiket tekintve bármelyik más fajta tudósaival felveszik a versenyt. A szónoklatnak
azonban általában nem nagy mesterei, mert - bár a gondolatok mélységében bárkin túltesznek, -
hiányzik belõlük a könnyed elõadó készség, a szónoki formaérzék és a lendület.

Természetkedvelõk és a sportolásban rendkívüli eredményeket érnek el (finnek, magyarok,
észtek). Munkában hihetetlenül teherbírók és szívósak.

Individuális érzékük van, de ez nem alapjellemzõje a fajtának. Az ugor fajtát inkább lehet
tömegfelfogásúnak nevezni, amely a közösségi célokat megérti és azokért lelkesedik. Ennek
megfelelõleg jól vezethetõ és célszerû eszközökkel eredményesen irányítható. A politikai
életben elfojtott temperamentuma ellenére könnyen kezelhetõ, mert hajlékony lelkületû, s
nagymérvû konzervativizmusa ellenére megérti és -ha fokozatosan is - magáévá teszi a haladás
szellemét. Az ugor lelkületre jellemzõ a mongoloid vonatkozású szellemiség adottságai közül a
szemlélõdés, a bölcseletre való hajlam, a végzetben való megnyugvás. De ugyanígy jellemzõ a
családi élet megbecsülése és tisztasága, a gyermekszeretet és a nõ lovagias tisztelete is. A tûrés
és megpróbáltatások idején nagyobbnak és különbnek mutatkozik, mint talán bármelyik másik
fajta. Szenvedek, tehát élek (Madách) - ez jellemzi az ugor fajta életsorsát és életerejét. Nagy
megmozdulásokra, erõs ütésekre nehezen szánja el magát, inkább tûr, vár és szenved. De ha
egyszer harcba kezd, abba beleveti magát egész fanatikus lelkületével. A küzdelemben bátor és
jó támadó, de tûrõ és szenvedések elviselésére hajlamos lelkülete folytán jó és kitartó védekezõ
is.

Az ugor fajta hibájául és lelki hiányosságául elsõsorban tépelõdõ, határozatlan természetét lehet
felhozni. Nem tudja egykönnyen elhatározni magát sem jóra, sem rosszra. Közösségi és egyéni
életében sokszor kerékkötõje a habozás, amely arra készteti, hogy a gyors döntés és határozott
cselekvés helyett a türelmes várakozás, a fejlemények bevárása, a fatalisztikus felfogás és
magatartás álláspontjára helyezkedjék. Ezzel magyarázható konzervativizmusa is, amely nem a
haladás utáni vágyakozás hiányából következik, hanem a nekilendülés, a nekivágás
halogatásából.

Az ugor embert gyakran jellemzi bizonyos keletrõl hozott lelki tespedés, a tûnõdõ, önmagával
vitatkozó szellem, amely sokszor a cselekvés megölõje. Fantáziája, szépségekben gazdag
lelkülete hajlik az ábrándozásra. Tûnõdése sohasem üres vagy felületes, csupán a való élet
követelményeitõl gyakran távolfekvõ. Lelke mélyén igen sok szép és nemes tervet szõ,
amelyekkel fajtájának és családjának sorsát elõbbre vihetne, de a cselekvés megmarkolása elõtt
gyakran tanácstalanul megáll és a nehézségek elõtt megtorpan. Nincs elég lendülete és
szívóssága ahhoz, hogy az akadályoknak újra és újra nekimenjen és vasakarattal törje azokat át.
Érzékeny, könnyen sebezhetõ lelkületû, hamar kedvét veszíti és ilyenkor hajlik arra, hogy
változhatatlannak érzett közösségi vagy egyéni sorsába fatalizmussal törõdjék bele.

Kezdeményezõ készsége sokszor korlátozott mérvû, miért is a vezetésre sokszor túlságosan
rászorul. Nem konok és meggyõzhetetlen természetû, sõt inkább hajlik a befolyásolásra, ami jó
és kívánatos mindaddig, míg a vezetés megfelelõ helyrõl jön. Bajt okoz azonban olyankor,
amikor veszedelmes irányzatok idején káros tömegszuggesztió érvényesül.

A hangulatok az ugor fajtánál túlságosan nagy szerepet játszanak. A változó hangulatok, melyek
egyrészt lelki típusának érzékenységébõl, másrészt befolyásolhatóságából következnek, a
levertségtõl a jókedvig, alázatosságtól a dacos szembefordulásig váltakoznak. Az ugor ember
érzékeny bensõ énjében néha elrejtett, néha azonban a külvilág elõtt is megnyilvánuló lelki
változékonysága okozza azt, hogy cselekedeteiben nem eléggé következetes, hanem aktivitása
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idõszakos, rapszodikus. Ez eredményezi azt is, hogy érdekeit nem szolgálja mindig tervszerûen,
az anyagiakkal keveset törõdik és javait könnyen elpazarolja.

Ezeket a gyöngeségeket és hiányosságokat a nemzetvezetésnek és nemzetnevelésnek figyelembe
kell vennie és azok leküzdésére olyan módszereket kell alkalmaznia, amelyek azt
eredményezzék, hogy az ugor fajta tépelõdõ hajlama ne a cselekvési aktivitás hiányában, hanem
az állandósult bölcs életfelfogás kialakulásában, a lelki érzékenység ne a kudarcoktól és szívós
küzdelmektõl való visszarettenésben, hanem a magasztos célkitûzésekért folytatott küzdelem
fokozott átérzésében, s a befolyásolhatóság soha ne káros irányban, hanem mindig csak a fajta
erõsítését és boldogítását szolgáló eszmekörben jusson kifejezésre.

A fentiekben igyekeztem tárgyilagos ítélettel felvázolni az ugor fajta lelki típusát, se
jellemzéshez befejezésül vitéz Rosztóczy Ernõ összefoglaló tömör lélekrajzát fûzöm:

Magatartása: fellépése - felületes megfigyelés esetén - nagy fokban zárkózott, hallgatag,
nehézkes, lassú egyénnek látszik. Ha azonban behatóbban foglalkozunk vele, - különösen, ha
bizalmát is megnyertük - zárkózottsága, hallgatagsága feloldódik és megered a nyelve;
nehézkessége eltûnik és kitárul a legélénkebb lelki élet, az érzelmek legszélesebb skálája,
bizalmatlanságát pedig a legmelegebb barátság válthatja fel. Felfogása: alapos, mélyreható.

Fogalmi köre: gazdag, színes. ítéletalkotása gyors, könnyed. Gondolkodása: élénk és logikus.
Beszéde darabos, nehézkes. Képessége: sokoldalú. Kitûnik igen jó emberismerete.
Természetkedvelõ, romantikára hajló. Tudományok és mûvészetek iránt fogékony. -

Hangulata: változó. Alaptermészete az egykedvûség, kissé nyomott, majdnem színtelen
hangulat. Ez azonban gyorsan változik mindkét irányban. Heves, hirtelen haragú, csekélységek
miatt is hirtelen lángra lobban, de nagyon hajlamos a megbékülésre. Vérmérséklete: a lassú,
nyugodt külsõ alatt mozgékony, gyorsan lüktetõ. Lelki változásai felett uralkodni törekszik.
Lobbanékonysága miatt gyakran heves, indulatos cselekedetekre ragadtatja magát, amelyek
azonban múló hatásúak.

Erkölcsi érzelmei: munkájában kitartó, szorgalmas, de sikerekre nem mindig törekszik.
Álmodozó lelkülete miatt hajlamos a tétlen szemlélõdésre, amelybõl kizökkentve azonban a
legértékesebb munkaerõ. Családját, népét, hazáját fanatikusan szereti, értük minden áldozatra
kész. Környezetével szemben gyöngéd, szeretetteljes. Készséges és szívélyes vendéglátó. Nem
valami takarékos, mulatozásra hajlik. Kitartó a nélkülözésben, elnyomatásban, türelmes a
szenvedésben, de nem mintha beletörõdnék, hanem azért, hogy alkalomra várjon, amikor
érdekeiért síkra szállhat. Ilyenkor a leghevesebb kitörésre is képes. Harcában elszánt, vakmerõ,
de amellett furfangos és elõvigyázatos. A legyõzöttel szemben lovagias, önérzetes, érzékeny,
miért is sérelem esetén könnyen nyakassá és konokká válik. Hitélete komor, de emelkedett; a
külsõségeket is tekintetbe veszi. 240

Nemi élete: kissé nyers. ösztönélete: az idõjárás szélsõségeit és a testi nélkülözéseket jól tûri. A
kényelmi szempontok nem uralkodnak rajta, bár az élvezeteket szereti. Cselekedeteire
ösztönéletének kevés befolyása van.

4. AZ EGYETEMES MAGYARSÁG LELKI ALKATA

A nemzet lelki alkatát meghatározni és lelki arcképét megfesteni a nehezen teljesíthetõ feladatok
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közé tartozik. Már az elõzõkben utaltam arra, hogy szélesebb körben mozgó pszichológiai
tömegvizsgálataink hiányoznak, - még kevésbé lehet szó nálunk, vagy bármelyik más
kultúrnépnél a nemzettest keretébe tartozó tömegek tervszerû és szakszerû átvizsgálásáról,
aminek alapján megfelelõ egzaktsággal lehetne a kérdés megoldását megközelíteni. Ha a
nemzet-karakterológia kérdéseit módszeresen akarjuk megvizsgálni, mindenekelõtt figyelembe
kell vennünk, hogy valamely nemzettest lelki tulajdonságainak egyik része olyan természetû,
amely hasonlóságánál fogva összeköti más nemzetek lelki sajátságaival, másik része pedig
olyan, amely elválasztja és megkülönbözteti a többi nemzetek lelkületétõl.

Régen megállapított tény az emberi alaptermészet identitása, ami abban nyilvánul, hogy az
emberek természete a földkerekség bármely pontján minden korszakban az összes körülmények
között és minden csoportosulásban az alapjelleg tekintetében azonos. Párhuzamba állítva a
szomatikus alkattal: amiként alapvetõ testi bélyegeit illetõleg az egész emberi faj (homo sapiens)
ugyanazokat a sajátságokat tünteti fel, ugyanilyen egyöntetûség áll fenn az alapvetõ lelki
bélyegek tekintetében is. Az embereket mindenütt a fõösztönök irányítják, köztük elsõsorban a
létfenntartás, másodsorban a fajfenntartás ösztöne. Ezekbõl az ösztönökbõl kifolyólag hasonló
lelki vonások adódnak a legkulturáltabb europid és a legcsökevényesebb pigmeusz között is.
Nyilvánvaló, hogy lényegileg azonos lelki törvényeknek engedelmeskednek az emberek a föld
bármely pontján, akármilyen színûek és fajtájúak legyenek és bármilyen nemzet kötelékében
élnek. (Éhség - élelemszerzésre törekvés. A megélhetés biztosításának célkitûzése. Nemi
feszültség - szerelmi életre való törekvés. Család- és utódfenntartás biztosítása, stb.) Primitív
vagy differenciált lelki életükkel ugyanazokért az alapcélokért harcolnak, dolgoznak,
lelkesednek az emberek. Lényegileg hasonlóak az örömeik, bánataik, s a testi élvezetekre és
fájdalmakra lelkileg ugyanúgy reagálnak. Ezek a primitív lelki alapvonások természetesen
minden nemzettestnél kivétel nélkül azonosak, s éppen mert az öröklött emberi ösztönök
kielégítésével, illetve az ösztönélet lelki visszatükrözésével állanak kapcsolatban: öröklöttek
(egyöntetû genotípus).

Az elsõ fejezet fejtegetései során igyekeztem szemléltetni, hogy az emberiségnek
subspeciesekre és varietasokra való megoszlása a kezdetben feltételezett testi egyöntetûséget
megbontotta. Ugyanígy -s amint már az elõzõkben említettem - ezzel párhuzamosan a lelki
egyöntetûség is megszûnt, s az általános, minden emberre egyformán öröklõdõ primitív lelki
tulajdonságok mellett a subspeciesbe és a különféle varietasokba oszló embertömegeknél olyan
öröklött magasabbfokú lelki tulajdonságok jelentkeztek, amelyek a különféle fajtákat egymástól
többé-kevésbé megkülönböztetik (elkülönítõ genotípus).

A fentiek mellett további fontos szerepet játszanak bizonyos kultúr-körök hatásai, melyek az
egyes nemzetekre és az azokban foglalt fajtákra egyöntetûen rányomják lelki bélyegeiket. így
mindenekelõtt maga a Krisztus-vallás és az európai kultúrközösség számos, lényegileg
egymáshoz hasonló lelki jellemvonást gyökereztetett az európai nemzetekbe. (Ugyanezt lehet
elmondani pl. a Buddhizmus kultúr-körébe tartozó ázsiai nemzetek közös lelki vonásairól.) Ezek
az egyes nemzetek lelki alkatában a hasonló kultúrhatás alatt a külvilágtól szerzett sajátságok
(egyöntetû paratípus).

Végül az egyes nemzetek jelentékeny részben rendelkeznek olyan elkülönítõ szerzett lelki
tulajdonságokkal is, amelyek egyéni történelmük során, a sors által részükre kijelölt földterület
adottságainak megfelelõleg, egyéni megélhetésük, sorsküzdelmük, célkitûzésük és annak
szolgálatába állított sajátos kultúrájuk hatása alatt fejlõdtek ki, s amelyek a többi nemzetek lelki
alkatától többé-kevésbé eltérõek (elkülönítõ paratípus).
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Mindezek alapján arra a megállapításra jutottam, hogy valamely nemzetnek, így a magyarnak is
a tényleges lelki alkatát (phenotípus) az elsorolt tényezõk összessége képezi (phenotípus =
egyöntetû genotípus + elkülönítõ genotípus + egyöntetû paratípus + elkülönítõ paratípus).
Szerintem a fajbiológiának és annak keretében a fajpszichológiának a jövõben csak a megadott
négy tényezõ módszeres kivizsgálása útján lehet az eddig hiányos eszközökkel dolgozó
nemzet-karakterológia eredményeit tökéletesíteni. Hogy a megadott négy összetevõ milyen
arányban szerepel, s közülük mennyiségileg és minõségileg melyik kerül túlsúlyba, ez határozza
meg valamely nemzet lelki alkatának milyenségét, a többi nemzetekhez való hasonlóságát vagy
azoktól való eltérését.

Messzire vezetett volna és így nem lehetett feladatom mindazokkal az általános lelki
tulajdonságokkal foglalkozni, amelyek, mint öröklött sajátságok, minden népben egyaránt
megvannak vagy amelyeket, mint szerzett tulajdonságokat -bizonyos kultúrkörben, pl. az összes
európai nemzetekben - egyformán feltaláltunk. Ellenben feladatomul kellett kitûznöm az
elõzõkben, hogy azokat az öröklött tulajdonságokat megkíséreljem felvázolni, amelyek az egyes
fajtákat egymástól elkülönítik. Végül most azt a kérdést kell felvetnem befejezésül, hogy milyen
szerzett nemzeti tulajdonságok egészítik ki ezt az elkülönítést, illetve, hogy ezek egybevetésével
milyen sajátságok mutatkoznak, amelyek a magyar nemzettest lelki egységére összegezõdõleg
érvényesülnek és kiformálva az egyetemes magyarság lelki alkatát, azt a többi nemzetek lelki
alkatával szemben jellemzõvé teszik.

Módszeres pszichológiai tömegvizsgálatok híján a megismerést a közvélemény, a mások és saját
véleményünkbõl leszûrt mérlegelés és ítélet alapján kell igyekeznünk megalkotni. Bizonyos,
hogy a leghelyesebb volna az idegenek, a kívülállók véleményét e szempontból elfogadni, mert
ílymódon talán el lehetne kerülni az önszeretet és az elfogultság vádját. Ebben az irányban
azonban, sajnos, hiába fáradozunk, mert komoly nemzet-karakterológiát a magyarságról
egyetlen külföldi forrásban sem találunk. Nem tudni, hogy vajon a más nemzetekkel szemben
érzett tökéletes közönyösség és az érdeklõdés hiánya, esetleg a mások iránt táplált irigység és
rosszakarat vagy csupán ennek az ismeret-ágazatnak a fejletlensége okozza, de való igaz, hogy
nem csak rólunk, de másokról is alig lehet a világirodalomban komoly nemzeti jellemrajzot
találni. A legrégibb idõktõl fogva minden nép érdemileg csak a saját lelki alkatával foglalkozott
és a többi nemzet lelkületének tárgyilagos és szakszerû megismerésével alig törõdött.

Ennek a nemtörõdésnek a következménye, hogy külföldön a magyarság jellemérõl és lelki
alkatáról legnagyobbrészt olyan felületes és téves vélemények alakultak ki, melyek a valósággal
szöges ellentétben állanak. A többi európai néptõl idegen fajtánk félreismerése, másoktól nem
értett nyelvezetünk, a körülöttünk élõ népek örökös irigykedése és rosszakarata mindig gonosz
sziklafalként vette körül a magyarság szellemét és nem engedte, hogy valódi lelkületünket a
távolabb élõ, érdeklõdés nélküli, közömbös idegenek megismerjék.

Körülményes lenne, ha azt a sok hamis képet ismertetni próbálnánk, amelyet az idegenek
régente és újabban rólunk festettek, s ezért csajt néhány jellegzetes külföldi véleményt említek
meg szemelvényként. Regino egykorú német krónikás a kalandozások idejében élõ
õsmagyarokról többek közt pl. azt írja, hogy a magyarok - hír szerint - nyers húst esznek, vért
Isznak és az ellenség szívét kitépik, hogy bátorságukat ezzel erõsítsék. Ennek a krónikásnak a
lelkiismeretlen, hazug véleménye nyomán évszázadokon át tartotta magát külföldön az az ostoba
felfogás, hogy honfoglaló õseink - akik vitán felül fejlett ázsiai kultúrát hoztak magukkal -
vérszomjas, vad nomádok voltak. Ottó freisingeni püspök, aki 1147-ben átutazott
Magyarországon, nem híresztelés, hanem közvetlen megfigyelés alapján a következõket volt
képes írni: A magyarok külseje vad, szemük beesett, termetük alacsony, viselkedésük szilaj,
nyelvezetük barbár és valósággal a sorsot kell vádolni vagy az Isten türelmét csodálni, hogy
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ezeknek a szörnyetegeknek egy ilyen pompás ország birtokba vételét megengedte. Íme, ilyen
torz és rosszindulatú jellemrajzokat festettek a magyarságról külföldön a régi világban. Csak a
török veszedelem idején, amikor a magyarság meztelen mellével védte egész Európát s az
egyetemes kereszténységet, változott meg némileg a tudatlanságból és gonoszságból font
külföldi vélemény. Mivel szükségük volt a magyarokra, - elismerték és mindenfelé dicsõíteni
kezdték nemzetünk becsületét és harci erényeit. Történelmünk késõbbi során ezek az érdemek
ismét feledésbe mentek és az osztrák elnyomás évszázadai alatt a tudatos ferdítés és
rosszakaratú lealacsonyítás hatására az európai közvélemény a magyarságról ismét a
legsilányabb jellemzést fogadta el. A németek szerint, ami csekély kultúrhatás és jó ezidõben a
magyarságnál feltalálható volt, az kizárólag a németektõl eredt, - ami kultúrátlanság és rossz
volt, az mind az eredeti magyarság jellemébõl származott.

Csak Mikoschra hivatkozom, akinek kb. egy évszázaddal ezelõttrõl származó leírása szerint "a
vad, dölyfös magyar hol komikus figura, a bécsi vicclapok állandó alakja, hol gonosz intrikus.
Különben hódítóan szép külseje van, de könnyelmû és tékozló. Erõs hajzat, összenõtt
szemöldök, Kossuth-körszakáll, sasorr, barna arcszín, alacsony homlok, keskeny ajak, fehér
kezek - jellemzik a magyart. Vérszomjas, uralkodni vágyó, képmutató, hencegõ, tapintatlan,
káromkodó, de egyébként elsõrangú lovas, felülmúlhatatlan céllövõ és a nõk fejét elcsavaró Don
Juan". Íme, ebben a torz jellemképben jelent meg a magyar a velünk szomszédos és - sajnos -
áldatlan politikai kapcsolatban álló osztrák közvélemény elõtt is. Aki pedig pl. a távoli
Franciaországban utazgatott, jól tudja, hogy ott még a századforduló idején is a francia gloireba
szédült és francián kívüli dolgokban tudatlan értelmiség a magyarságot német néptörzsnek
tartva, még badarabb jellemképet alkotott magának rólunk. Az európai kultúrközösség
megismerésébõl való kizárásban egyébként - egészen önálló államiságunk visszaszerzéséig --
igen nagy része volt a régi osztrák szellemnek, mely a külföldi kutatók és utazók elõtt
Magyarországot tervszerû félrevezetéssel kultúrátlan balkáni államnak, a magyarokat pedig
félvad nomádoknak állította be, akik közé utazni egyrészt érdektelen, másrészt veszélyes. így
azután a rólunk alkotott téves külföldi közvélemény csak az utolsó évtizedek alatt kezdett
javulni, mikor rohamosan fejlõdõ idegenforgalmunk közvetlenül tárta hazánk-szépségeit és
népünk kultúráját a külföldrõl ideözönlõ látogatók elé.

Ezt a javulási folyamatot a velünk szemben ellenséges érzületû népek a propaganda minden
eszközével igyekeztek megakadályozni vagy késleltetni, -s néha bizony sok sikerrel. Valósággal
megdöbbentõ, hogy egyes államok fiai - az ellenünk táplált gyûlölködésbõl - még a legutóbbi
idõben is micsoda torz lelki jellemzést rajzoltak nemzetünkrõl. A román Slavici szerint pl. a
magyarok ázsiai érzelmei mindig befolyásolják tetteiket és lerontják azokat az életelveket,
amelyeket az európaiaktól kaptak. Szilaj, vad nép a magyar, amelynek lelkülete ellenkezik a
román nép mélabújával és szelídségével. A magyarnak a nyelvében is a keménység, vadság
érvényesül, ez a "limba cailor", a lovak nyelve. A magyarok a régi idõk barbárainak egyenes
leszármazottai, akik a románokat ma is rabszolgasorsban tartják, stb.

Elvétve, fõként a baráti nemzetek kõrében, idegen szerzõk leírásából is megismerhetjük a
magyarság lelki arculatának egy-egy valódi vonását. Nemzetünk nagy büszkeségére szolgál XII.
Pius pápa jellemzése (1938), melyben a következõket mondja: A magyar nép, amely keletrõl jött
és lelkében a keleti gondolat tündöklõ mélységeit hordozza, anélkül, hogy elvesztette volna
sajátos jellemvonásait, naggyá nõtt a nyugati földön, melyet új hazájának választott; részesült a
nyugati civilizációból, megerõsödött általa, s fokozatosan készült arra, hogy ezzel a
civilizációval szemben olyan szerepet töltsön be, amely kegyetlen megpróbáltatások közepette is
bensõleg gazdagította és nemesítette, s amely mindig értékes mozzanata fog maradni az európai
történelemnek és kultúrának. A vatikáni apostoli könyvtár Pál pápáról elnevezett második
termének egyik freskója megörökíti Corvin Mátyás emlékéi, aki Budán pompás és gazdag
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könyvtárat alapított, s egyúttal lerója háláját, és elismerését Magyarország iránt olyan
dicsérettel, amely kiválóan egyezik kifejezéseiben a vatikáni térképfolyosó egyik szép
feliratával: Magyarország, egykor Alsó-Pannónia, amely hires a mezõinek termékenységérõl,
aranyának bõségérõl és lakóinak vitézségérõl, megszakítás nélkül keresztény királyok uralma
alatt álló. Egyébként azonban külföldi részrõl módszeres vizsgálatok úgyszólván sohasem
történtek és az idegenek véleménye a sacro egoismo, a felületes nemtörõdés vagy feneketlen
rosszakarat miatt a magyarság lelki alkatának többnyire torzképét mutatja.

Ezek szerint fokozottan vagyunk az egyetlen út követésére ráutalva: hogy saját magunk
igyekezzünk nemzetünk lelki vonásait megismerni és megrajzolni. De hogyan kezdjünk ennek a
nehéz feladatnak a megoldásához vagy legalább a tájékoztató irányelvek lerakásához? Vájjon
olymódon járjunk el, hogy összegyûjtjük a régi és új idõk államvezetõinek, közéleti
nagyságoknak, tudósoknak, bölcselõknek, íróknak, költõknek a véleményeit vagy inkább a népi
felfogásban kialakult megállapításokra és a közmondások jellemzéseire támaszkodjunk? Az
bizonyos, hogy nagy megfontoltsággal kell összeválogatni azokat a véleményeket és
megállapításokat, melyeket a nemzet-karakterológia terén eredményesen felhasználhatunk.
Nyilvánvaló, hogy amióta a legrégibb hazai emlékek fennmaradtak, a magyarok mindig
törekedtek véleményt formálni saját magukról, hajlamaikról, képességeikrõl, lelki sajátságaikról.
Csakhogy ezek a törekvések -kevés kivételtõl eltekintve - sohasem a néplélek módszeres
megrajzolásában nyilvánultak meg, hanem egy-egy adott korszakkal, eseménnyel, esettel
kapcsolatos egyoldalú véleményadásban. Ezen kívül, ha megfigyeljük a nemzetvezetõknek,
politikusoknak, egyházi és világi szónokoknak és költõknek a magyar lelkiségrõl szóló régebbi
és újabb megnyilatkozásait, úgyszólván mindig és mindenkinél megtaláljuk a bírálat
tendenciáját és elõtérben látjuk a javításra való törekvést.

Ezeknek a jellemrajzoknak a nemzet-karakterológia szempontjából való megítélésénél a lényeg
abban van, hogy azok nem a tudományos búvárkodás tárgyilagos eredményeinek, hanem inkább
a nemzetnevelés célzatos eszközeinek foghatók fel. Vájjon, ha a lelkipásztor a szószékrõl a
gyarló embereket ostorozza és a bûnök rettentõ elterjedésérõl beszél, a célból, hogy ezáltal a
lelkeket megindítsa és a hívõket megjavítsa, - lehet-e ebbõl az emberek általános gonoszságára
tárgyi következtetést levonni? Vagy amikor az atya pedagógiai okokból sûrûn hangoztatja és
ostorozza gyermekeinek hibáit, lehet-e abból a gyermekek lelki romlottságára következtetést
levonni? A nemzet vezetõinek, irányítóinak, nevelõinek is kötelességük, hogy a magyarság
hibáit, lelkiségének gyöngéit, jellemének, akaratának hiányosságait felhánytorgassák,
rámutassanak a bajokra, s néha akár eltúlzott alakban is ostorozzák azokat. Ennek pedagógiai
fontossága és ésszerûsége magától értetõdõ, hiszen helyes irányú közvélemény kialakítása útján
a lelki hibákat javítani, az akaratbeli mulasztásokat pótolni nagymértékben lehet és kell. Rá kell
koronként ébreszteni a magyarságot azokra a káros öröklött és szerzett lelki sajátságokra,
amelyeknek leküzdésével nemzetünk jobb, erõsebb és boldogabb lehet. Dehát szabad-e azért
végül is azt hinni, hogy a magyarságban csak ilyen hibák, hiányosságok és lelki gyöngeségek
vannak? Azok az értékes magyar tulajdonságok pedig, amelyeket fölösleges volt kifogás
tárgyává tenni - egyáltalában nem is léteznek? Talán egyetlen nemzetvezérünk sem ostorozta
olyan kétségbeesetten a magyar lelkület hibáit, mint Széchenyi, és egyetlen költõ sem zokogta
olyan önmarcangolással, földresújtottan, mint Ady. Tudnunk kell azonban, hogy az õk és többi
nagyjaink szavai - akiket hosszú sorban idézhetnénk - nem ítéletként sújtottak nemzetünkre,
hanem csupán az aggódó atya korholásai, serkentõ, tanító kifogásai voltak vagy a lélek húrjain
játszó mûvész szívbemarkoló vészkiáltásai, amelyek a felébredést, a megjavulást és a
tökéletesedést szolgálták.

Ilyen elgondolás szerint egészen érthetetlennek látszik az az eljárás, ha valaki a magyarság
jellemrajzát a nemzetnevelési szándékból kihangsúlyozott hibák összegyûjtése útján kívánja
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összeállítani. Értelmiségi rétegünk tagjai közül egyesek hajlanak afelé, hogy a magyarság lelki
alkatát a kifogás, javítás és tökéletesítés célzatával hangoztatott nemzeti hibák alapján ítéljék
meg. Ezek, az õ károsan elfogult, külföldimádó véleményükkel, destruktív hatást fejtenek ki és
megnyilatkozásaikkal, amelyek nem nevelõ, hanem félrevezetõ, nem erõsítõ, hanem
önbizalom-romboló hatásúak, óriási károkat okoznak a magyarságban. Hasonlóan kártékonyak
azok az újabban megjelent magyar irodalmi mûvek is, amelyek idegen, leginkább német
szemüvegen át vizsgálják és ítélik meg a magyarság lelki alkatát. Színvakból soha sem lehet
festõ, s aki a német, olasz, francia vagy angol lelkiségbõl akarja megérteni és érzékeltetni a
magyarság szellemét, az ne vegyen tollat a kezébe.

Nem azt kívánom ezzel mondani, hogy az összehasonlító jellemzés szükségességét és értékét
kétségbe vonom, hanem azt, hogy minden tárgyilagosságra való törekvés mellett is a magyarság
lelki alkatát kizárólag a magyarság lelkületében való teljes elmélyedés útján, csakis magyarul
lehet megérteni. Ha valamely hazai vagy külföldi kutató német vagy francia lélekkel méri fel a
magyart, ugyanolyan képtelen eredményeket kap, mintha pl. hõmérõvel akarná a magasságot,
vagy centiméterrel a hõfokot megállapítani. - Talán kevésbé veszélyes, de azért föltétlenül káros
az a másik vélemény-véglet is, amely egyoldalú életszemléletében nem akar tudomást venni
semmirõl, ami nem magyar, túlzott érzékenységgel fogadja a magyar lelkület minden jogos
bírálatát, teljesen elzárkózik a külfölddel való összehasonlítás elõl és a régi kisnemes maradi
álláspontját fogadja el: "Extra Hungariam non est vita, si est vita, non est ita", amely
közmondásban nem csak a magyar föld és fajta szeretete nyilvánul meg, hanem a magyar élet
testi és lelki formájának tökéletességérõl való üresen fennhéjázó meggyõzõdés is. Nyilvánvaló,
hogy a nemzettest lelki alkatának alapos vizsgálatánál egyik túlzó álláspontot sem lehet
elfogadnunk, hanem igyekeznünk kell elvonatkoztatni magunkat minden egyoldalú vélemény
hatása alól, s így kell tárgyilagos képet alkotnunk a magyarság lelki alkatáról.

Az alábbiakban néhány, a magyarságról formált olyan régebbi jellemrajzot idézünk, mely a
vázolt szempontból különös figyelmet érdemel.

Széchenyi István ostorozó szelleme a hibákat állítja elõtérbe, s korát megelõzve a modern
fajbiológia tanítását vallja, amidõn a lelki alkat öröklési kapcsolataira utal: Hogy a nemesség
nagyobb részének oly szívreható szegénysége, hiányos vagy semmi nevelése, s ekképp
égbekiáltó tudatlansága s járatlansága közt, oly törvények mellett, melyek a rendbontóknak
kedveznek inkább, mint a rendszeretõknek, a közhenyélésnek közepette nincs a hazában több
baj, több veszély, mint melynek tanúi vagyunk, az valóban Isten csodája, vagy - és ez hihetõbb,
- mert csudák mai világban nincsenek többé napirenden - annak legbizonyosabb jele, hogy
nemes vérû, jóindulatú és becsületes ember a magyar nemes.

Mert ha ez nem volna, már rég magára ruházza más szegény-sorsúak hibáit, az álnokságot,
csúszás-mászást, hízelkedést, fortélyoskodást. És kérdem: vajon nem fáj-e az emberbarátnak
szíve - ha nem magyar is - midõn ilyen nemes, jóvérû fajt célszerû rendszer híján miatt nagy
léptekkel végvesztének indulni lát?

Kemény Zsigmond jellemzése pl. azért érdemel különös figyelmet, mert kiviláglik belõle, hogy
Kemény szerint milyen népi jellemvonások azok, amelyeket a magyarság leginkább elítél és
amelyek lelki alkatától idegenek. A magyar népben nincs meg az alattomosság, nincs meg a
fondorkodás ösztöne, a színlelés, a lesbeállás, a bosszú titkos kielégítésének vágya.

A magyarság fõ jellemvonása a nyíltság.
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A magyar aránylag nem bosszúálló. A bántalomért nem orvul, hanem a legnagyobb nyíltsággal
szerzi meg magának az elégtételt.

A magyar a vérengzéstõl nem irtózik, de orozva nem gyilkol. Orgyilkost titkos bosszúra nem
fogad. Orgyilkosnak nyereségvágyból nem szegõdik.

Ezek a tulajdonságok együttvéve teszik alkalmassá arra, hogy gyorsan kijózanodjék. A magyar
nem összeesküvõ. Története menetében aránylag bámulatosan kevés az összeesküvés.

A magyar komoly, nyílt homlokú és merész szívû nép és éppen azért nem folyamodik oly
módokhoz, amelyeket a szolgalelkûség félénksége, a szenvedésekbõl folyó erkölcstelenedés, a
bosszú hajlamából folyó alattomosság szokott szülni.

A magyar lelki alkat lelkes kutatója, Hermann Ottó (1902), a magyarságról igyekezett átfogó
jellemképet nyújtani. Pszichológiai fejtegetését a következõkben foglalta össze: A magyarság
legvilágosabban megtartotta a középázsiai lovas, általában állattenyésztõ, pásztorkodó, sátoros
nomádság jellegét. Nomád szervezetének késõi nyoma a pásztorkodásban, halaványabban a
halászat, leghalaványabban a népies vadászat terén maradt meg a legújabb korig is.

Családjában és foglalkozási kereteiben szervezete a természet rendjén, a koron, a
tapasztaltságon alapuló patriarchalizmus volt. Közéletét a törzsnek, mint népegyetemnek,
közakarata vezette.

A családban a tekintély föltétlenül a férfit illette; a nõ meg volt becsülve; de nem ura mellett,
hanem utána következett; a család kor szerint az asszony után sorakozott; a fiú elõl járt. A
patriarchális szervezetbe be volt vonva a fajilag azonos cseléd is, mely az idegen szolgának
elébe vágott.

Megjelenése szerint a magyarság méltóságos; magaviselete szerint komoly; hallgatagságra
hajló; a fecsegõ és ugrándozó magaviseletet, mint férfihoz nem illõt tekinti.

A magyar föltétlenül vendégszeretõ és tisztességtudó.

Föllépése nyílt és bátor, bármely földi nagysággal szemben is, ami nagy és erõs önérzetében
gyökerezik. Az önérzet sokszorosan jelentkezõ történelmi és társadalmi fejlõdése révén szerzett
túlságában gyökereznek a magyarság legfõbb hibái is, mint legkirívóbbak: a hivalkodás, meg
nem férõ természet, önhittség, gõg, hetykeség a betyárkodásig; de ugyaninnen a szalmaláng,
egyáltalában a kitartás hiánya is, mert az önhittség sokszor egy a sokat markolással, ez pedig a
keveset szorítással mely csapongáshoz vezet.

Sohasem alázatoskodó. Nagy erénye a lovagiasság. A magyar megtartja adott szavát.
A magyar nem kíváncsi, nem könyörgõs. Támadása nyílt, bátor, sohasem alattomos; nem
gyilkol orozva, nem forral bosszút; nem lop, hanem elveszi azt, amit akar.

A magyar szavajárása velõs, sokszor ékes; született szónok. Szelleme szerint kiválóan eszes,
elmés, költõi hajlamú. Szereti a hasonlatot, a parabolát, a dolgoknak önmagával való
viszonyítását.

A magyar a folytonos, iparkodó munkának nem embere. Nekifohászkodik ugyan és ekkor
nagyot végez; de ezután nagyokat pihen és álmodozik. Ezért a magyar nem is hajlik a folytonos
munkával szerzõ, alkotó iparra és kereskedésre; ha rákényszerült, menekülni iparkodik az
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anyaföldhöz, a halas vízhez, ahol szemlélõdõ, sokszor a restségig érõ hajlamát kielégíti.

A magyar nem ment az uraskodás hajlamától; szeret mulatni. Köztéren szereti a fényt, házában
sokszor a sivárságig menõ egyszerûséget; de éléskamrájára, pincéjére és jószágára büszke és
rátartós.

A magyar ember nem hagyja jussát, véleményéhez makacsul ragaszkodik; a világ legszívósabb,
meg nem gyõzhetõ pörlekedõje és örökös pártoskodója.

A magyar igen közel áll a természethez, józanon fogja fel a jelenségeket, tisztán tudja saját
véges voltát; semmin sem csodálkozik, mindent jól megnéz és elsõ gondolata: a dolog nyitja.

Esze élességével, józan gondolkodásával sokszor oly dolgokról mond biztosan találó ítéletet,
amelyektõl alapjában véve távol áll.

A magyar helyzetének sajátságos és kényes voltát jól ismeri és helyesen fogja fel: tudja, hogy
mint nemzet számszerint nem nagy, hogy a számbeli hiányt eszességgel és nemzeti
sajátosságainak fenntartásával, kifejtésével lehet legbiztosabban pótolni. Ezért más hatalommal
szemben türelmes, belátásból és bölcsességbõl megférõ; szabadságát megosztó. De jogaira
féltékeny, azoknak védelmében éber és eszesen kitartó.

Ezek után lássunk néhány nemzetkarakterológiai megállapítást mai kiválóságaink tollából.

Orsós Ferenc (1941) a magyarság lelkületérõl a következõket írja: Szerencsére még nem fajultak
el összes értékes faji génjeink. A sok lelki és szellemi drótakadály, csapda és álcázás között
megbújva vesztegel még sok õsi erõs gén, sokkal több, mint ellenséges indulatú faj kutatók
állítják. Persze a nemes szemek sok ocsú és pelyva közé vannak süllyesztve. Megkísérlem most,
hogy kiválasszak pár magyar szemet a silány pelyvából.

Az õsi magyar erény két nemes fém ötvözete: a régi finnugor és török törzsek származéka. A
nemzeti életre legfontosabbakat sorolom fel néhány hozzáfûzött megjegyzéssel.

1. Elsõ helyen áll a magyarság harciassága. Nem állati kegyetlenség, nem fejvadászat ez a
tulajdonság, hanem az életerõbõl és fajszeretetbõl fakadó harci készség. A katonai erények ilyen
fokát rajtunk kívül még finn és bolgár rokonaink õrizték meg százados szüntelen elnyomatás
dacára.

2. A második helyre az élõ hitet helyezem, bár ennek magva látszólag különösen nehezen
található fel. Pogány õseink hite a harciassággal szorosan összeforrt lelki adottság volt. Ez most
tûnik ki, amikor a szittya, hun és honfoglaló magyar mûvészet motívumainak vallásos
jelentõségét kezdjük megérteni. A kereszténység látszólag szétválasztotta a hitet a harciasságtól,
pedig ez nem ellenkezik a kereszténység elveivel, hiszen Krisztus kijelentette: Nem azért jöttem,
hogy békességet hozzak, hanem fegyvert. Az ezeréves múltunkban gyakran egyszerre lángolt fel
a hit és a harcos hevület. Elég, ha a keresztes hadjáratokra, a tatárok, a törökök és az
osztrák-dinasztia ellen vívott harcokra utalok.

3. A tudás is õsi magyar sajátság, de sajnos, sokan csak az elnyomatás tüneteibõl ítélik meg a
magyarság szellemi színvonalát, pedig tudjuk, hogy a honfoglalás idejében õseink szellemi
fölényben állottak a szomszédos népek mellett, ami kitûnik egyrészt hadászatuk
fölényességébõl, fémiparuk kiválóságából, állattenyésztésük sikereibõl és az államalkotásra és
vezetésre való kiváló rátermettségükbõl. Hogy a turáni fajták kiváló állattenyésztõk és kertészek
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voltak, általánosan ismert. Az öntözõrendszer is turáni találmány. A turkesztáni és a bolgár
öntözõ kertészet e magas kertkultúra közvetlen, megszakítás nélküli leszármazottja, a
kecskeméti világhírû gyümölcstermelés és konyha- és gyümölcskertészetünk sok más kiváló
helye is az õskori kertészetünk fel újulása. 4. Hogy a mûvészet, nevezetesen a képzõmûvészet
mennyire magyar sajátság, csak most kezd ismertté válni, amikor hazai és külföldi szaktudósok
felfedezik az õsi szittya (szkíta), hun és magyar iparmûvészet gazdag emlékeit és megvilágítják
annak magas, szinte egyedülálló technikai fejlettségét és spirituális jelentõségét. Német, orosz és
hazai archeológusok kimutatták, hogy a szkíta-hun-magyar iparmûvészet iráni (perzsa)
befolyástól megtermékenyítve már a messze ókorban úttörõ volt és nagymértékben befolyásolta
késõbb a görög és a germán mûvészetet és kultúrát is. Amikor õseink Dél-Oroszországban éltek,
a Dnyeper mentén és a Krím-félszigeten, fõleg Kercsben alakultak messze kiható iparmûvészeti
központok, melyek különösen a fegyverek, katonai felszerelések és áldozati eszközök
készítésében magas tökélyt értek el.

Újabban számos céltudatos ásatás leletei olyan tüzetes megismeréséhez vezettek e mûvészetnek,
hogy egy-egy újabb lelet felbukkanásakor nemcsak az elõállító mûhely, de sokszor az illetõ
mester is meghatározható. így pl. (Fettich Nándor vizsgálataiból) tudjuk, hogy a Nürnbergben
õrzött német birodalmi díszkard a Dnyeper mellett készült hun mûhelyben és ugyanazon mester
kezébõl került ki, mint egy hasonló második moszkvai és egy harmadik nyíregyházi példány.
Minthogy a mûvészetben nagy szerepet játszott a tarsoly lemezének ornamentuma, ezt a
mûvészetet tarsolylemez-mûvészetnek vagy tarsolylemez-kultúrának is nevezik a szakértõk.
Minden tarsolylemez ezüst- és aranyborítású felszínén más-más egyéni jelentõségû díszítés
található. Most tudjuk, hogy e díszítés formai elemei részint õshun, részint iráni és görög
elemekbõl tevõdnek össze. Az õshun motívumokban különösen állatok vagy istenek, illetve
ezek jelképei szerepelnek. A görög befolyás alatt ókeresztény motívumok is behatoltak e
mûvészetbe. Kétségtelen megállapítást nyert, hogy a fegyverek, a ruházat, az eszközök
ornamentuma egyszersmind a kultusz szolgálatában is állott. A mûvészet jelentõsége akkor
voltaképpen nagyobb volt, mint jelenleg, mert a fajtára nézve jellegzetes és az egyénre nézve
sorsmeghatározó absztrakcióval és perszonifikációval volt egybekötve. A szittya-hun-magyar
vitéz szemében a fegyver, a ruházat minden dísze, így tehát a tarsolylemez, sõt még az egyszerû
derékszíj is valami önálló lényt, rendszerint egy állatot, illetve egy szellemet képviselt, mely
misztikusan befolyásolja, együttél a hordozójával és annak sorsát, hadiszerencséjét is irányítja.
A tarsolylemez ornamentumának pl. egyszersmind totem-jelentõsége volt és az azon ábrázolt
állati és növényi motívumok mind valamely istenség szimbólumai voltak, éppúgy, mint az
ókereszténység korában is mindenütt feltaláljuk a jellegzetes szimbólumokat, pl. a halat, a
galambot, a keresztet, stb. A harc közepette tehát az Isten kezében érezte magát a magyar harcos
és ha elesett, úgy transzcendentális segítõi is vele együtt haltak, az egész mindenség gyászolta és
volt idõ, amikor a ház népe vagy kísérete is sírba szállt vele (Herodotos).

Már máskor is kiemeltem, hogy milyen utolérhetetlen tökéletességûek a finn-ugor rokonaink, pl.
a Moszkva körül lakó mordvinok kézimunkái. Hogy ez a fejlett háziipar most is virágzik
népünknél, eléggé bizonyítja Székelyföld, Kalotaszeg, Torockó, Mezõkövesd, Tárd és Baranya,
stb. népmûvészete. Sajnos, hogy e fajfenntartó és nemesítõ erénye népünknek jelenleg idegen
ízlésû kereskedõk legkárosabb befolyásának van kiszolgáltatva. Ami eddig népmûvészetünk
megmentése végett társadalmi és állami úton történt, túl kevés a degeneráló külsõ befolyáshoz
képest. Pótolhatatlan nemzeti vesztesség lenne e mûvészet kihalása.

Végül kimagasló erénye a magyar fajnak a férfias jellem és az egyéni és családi erkölcs.
Nyíltság jellemzi a magyar népet. Alattomosság, álnokság távol áll tõle. Titkai nincsenek,
legfeljebb az itt-ott még nyomokban fellelhetõ pogány hagyományok. Fajtamentõ kincse a
magvai- népnek a családi élet tisztasága. Ahol ez lazul, ott már idegen befolyás érvényesül.
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Hóman Bálint a mai magyar nép lelki sajátságait mesterien vezeti le a honfoglaló magyarság
lelki alkatából, melyet egykorú görög, szír és arab források alapján ismertet. Leírja a honfoglaló
magyart, kiben nem nehéz a szabadságot szeretõ, jogait ismerõ, politizáló, idegenekkel szemben
óvatos, körültekintõ, sõt körmönfont, de alapjában nyíltszívû és egyenes, de sokszor állhatatlan.
Az élet küzdelmeiben bátor, munkabíró, nélkülözést tûrõ, de a jólétet, pompát kedvelõ, hallgatag
és szófukar, de mulatozás közben kedélyes magyar paraszt lelki õsét felismernünk.

Érdekes pl. Keresztúry Dezsõ (ejtegetése arról, hogy milyennek látja a magyar önmagát: A
magyarság önszemlélete nemcsak ma, de már századok óta türelmetlen tettvágy és halálos
kétségbeesés közt hullámzik. Magasság és mélység azonban itt is csak egy középsõ rétegre
vonatkoztatva nyeri el értelmét. Ezt a kiegyensúlyozó kedélyréteget fatalisztikus bölcsesség,
valóságkedvelõ józanság és melegen gyöngyözõ jókedv jellemzik. Vér, táj, történelem
együttesében mintha csakugyan Észak és Dél fonódott volna össze e szemléletmódban.
Lelkesültsége valami közép a rajongó sóvárgás és a pusztító indulat közt; lehangoltságából
hiányzik az északi elcsigázottság és a déli cinizmus; józansága mértéktartóbb, mint a német
alaposság. s emberibb, mint a gall racionalizmus; fatalizmusa a tapasztalás bölcsessége, nem a
kiábrándultságé, humora a bátor szív és a játékos értelem felelete a sors nyomására;
quietizmustól, iróniától és érzelmességtõl egyaránt távol áll. E pár vonás is jelzi: a magyar
jelleg, ahogy az a nép tudatában is tükrözõdik, nem egyszerû és átlátszó; a jellegzetesen magyar
kedélyállapot összetett, árnyalatos. A legtisztább öröm mélyén is ott van valami nyugtalanító
emlék iszapja, a vágyat a tapasztalás kényszere fegyelmezi, a szenvedélyt az ösztönökben
hordott szemlélõdõ hajlam. Az önfeláldozás kitáruló lelkesültsége hamar átfordul a
megbántottság dacos elzárkózottságába, a nagy álmok szárnyán ott a valóság szürke pora is.

Önmagára eszmélésének folyamán a magyarság egyik legmegrázóbb élménye az
elhagyatottságé, a testvértelenségé, a népi magányé. Vannak, akik ezt az érzést mûvelõdésünk
egyik mély ellentmondásából eredeztetik. A magyarság életcélja is, mint minden más népé -
eszerint - az. hogy önmagát kifejlessze. Alkotó erõi azonban nem fejlõdhettek szabadon: mint
késõbb érkezettnek, egy már kész világképhez kellett alkalmazkodnia. A mintakép túlságosan is
élõ és nyomasztó, hogysem a tanítvány legyûrhetné: a magyarság önmegtagadással lett
európaivá, s nem egyszer béklyónak érzi ezt a szellemi hûbériséget. Fegyelme, belátása
keresztény és európai, emlékezete és vágya azonban az európai kultúra elõtt vagy alatt élõ erõk
szövetségét keresi: mûveltségével otthon érzi magát nyugaton, de ösztönében a magánosság, az
utat tévesztettség érzései nyugtalankodnak. Ha ez a magyarázat - amely egy XVI. századbeli, s
elsõsorban politikai fogantatású élményt általánosít - nem is tartalmazza az egész igazságot,
mégis önismeretünk egy jellemzõ vonására utal. Minden nép kész az elzárkózásra. A magyarság
is szereti magánosságát büszke különállásnak érezni, s hajlamos arra, hogy életének célját és
értelmét a puszta létörömben vagy a nemzeti önzés céljaiban keresse. De sok példánk van arra
is, hogy ez a nemzet szinte teljes önfeledtséggel tudta átadni magát egy-egy nagy, léte határain
túl mutató eszme vonzásának.

A magyar az, akinek jellemzésére azt mondhatjuk el, amit a tökéletes emberrõl gondolunk,
azonosítja Illyés Gyula minden magyar költõ és gondolkozó után az igaz magyarság eszményét
a tökéletes emberiességgel. Valóban, ha a magyar önismeret legfájóbb eleme a népi magány
érzése, legmélyebb értéke ez a tiszta, magas emberiességért folytatott szakadatlan küzdelem.
Végül Ravasz László (1939) örök szépségû és megrázó igazságú tanítását idézzük a magyarság
lelki alkatáról: Ha közelebbrõl nézzük és megkérdezzük, hogy milyen a magyar népnek a
szellemi alkata, észjárása, azt mondhatjuk, hogy a magyar szellem tagolt, nagy egységekben
dolgozó, egyenletes, egyszerû, tömör. Látszik ez abból, hogy a magyar nyelv képekkel dolgozik
inkább, mint fogalmakkal, hasonlít ahhoz a festõhöz, aki nagy foltokkal ábrázol, egységekkel
mondja el a részleteket is. Hasonlít ahhoz az épülethez, amelyben a falat a kövek nehézkedése
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tartja össze inkább, mint a közéjük rakott vakolat, vagy az összekötéseknek és kapcsolásoknak
finoman kidolgozott rendszere. Beszélgetésében is átlag kevés szóval él, sokat mond a
hangsúllyal, s lényeges társalgási tényezõje a szünet. Nem hajlamos az elvonásokra; az
absztrakció egy bizonyos magassága mái- nem érdekli, üressé és értelmetlenné válik számára.
Nem hajlamos rendszerezésre sem, szereti a világ képét nagy egységekbõl állítani össze, s
köztük éppen csak a legszükségesebb kapcsolatot létesíti. Rendszercsinálási kedvtelése sohasem
volt. Tömör annyiból, hogy gondolkodása és kifejezése súlyos; nincs meg benne a pattanó,
szikrázó könnyûség még akkor sem, ha a játékos kedve egészen kifejlõdött. Reálisnak kell
mondani a magyar szellemiséget és józannak. Egészen távol áll tõle a spekuláció, nem hajlamos
az ábrándozásra. Realitása azonban nem teljes: minden magyarba beleszakadt egy foszlány a
puszták tündéri igézetébõl, a délibábból. Helyhezkötöttsége és az elõtte feltáruló rettentõ
távolság készteti arra, hogy túl a lehetõségen elgyönyörködjék távoli álmok csillogó
foszlányaiban. De lehetetlen magyar Don Quijotét elképzelni, aki lóra ülne, hogy megússza a
délibábok vizét.

Szeret mesélni és mesemondásába a sajátmaga világát, életét viszi által egy megnagyobbított és
megszépített világ boldog lehetõségei közé. A bojtár-legény királyfi lesz, a királyfi bojtárnak
öltözködik; a gonosz mostoha csele felsül, a fiatalok boldogok lesznek; aranynyájak legelnek
aranymezõkön, de sem kozmikus csodákat, sem átöröklött démonológiát, sem dualista
világcsatát mesemondásában nem találunk. Elsõ emlékei a keresztyénség felvételekor
elpusztultak, mesemondásának történelemelõtti eredete eltûnt, s azt lehet mondani, hogy
mesevilágából lényegesen hiányzik a múlt.

Napsütötte pusztákon, fénnyel betöltött völgyekben, kedves, sugárzó dombokon élte le életét,
Közép-Európának legszárazabb és legnapfényesebb földjén: nem csoda, ha tiszta, erõs színeivel
mély és igaz távlat, zavartalan valóságlátása nagy világossággal kapcsolódik. Szellemiségében is
sok a napfény; tiszták, biztosak a méretek, nem mosódnak el az alakok; lényét öntudatlanul is
világosságból valónak tartja a magyar. Amit nem ért meg, neki meg kell magyarázni: magyarrá
és világossá tenni. Nincs érzéke a félhomály, az ismeretes chiaro oscuro iránt. Meséiben,
költészetében nem szerepel a köd, az angolszász és germán mondavilágnak ez a legfontosabb
hangulatcsinálója. Világossága miatt idegenkedik a miszticizmustól, az értelmi miszticizmustól
éppen úgy, mint az érzelmitõl. Amaz túlságosan elvont, emez túlságosan idegen és férfiatlanul
érzelmes volna számára. Mindehhez hozzájárul szellemiségének egyszerûsége. Nem a
primitívséget értem ezen, hanem az õsi tehetségnek gyermeteg egészségességét és
természetességét. A magyar lélek nem bonyolult, nem dekadens, nem kiélt, ereje nem halk
remegésekben áll, jaj lett volna neki, ha kard és eke helyett halk remegésekkel akart volna ezer
esztendeig fennmaradni! Egészben véve férfias nép; ahol igazán magyar a magyar, ott a férfiak a
szebb példányok, a nõ csak kísérõzene a férfiasság vezérszólamához. Sok tartalékerõ rejlik még
benne: ezer év óta van itt és még egyáltalában nem kopott el. Itt-ott látszik a kifáradás egy-egy
önmagába házasodó rétegnél, fõképpen a szaporaság megszûntében és a kényelmesebb
foglalkozás keresésében, de ez helyi tünet. Okos keveredéssel, elegyítéssel és megmunkálással
ez nagyon hamar eltûnhetik.

Kedélyét tekintve, a magyar lélek uralkodó vonása a nyugodt, talán egykedvû külszín alatt
elraktározott és rendbentartott érzelmesség. Ezért van benne valami ellentmondó, néha meglepõ.
Sokszor nem olyannak bizonyul a magyar, mint amilyennek vártuk. Ez nem a lelke
hamisságától, vagy erkölcse álnokságától van, hanem kedélyének a belsõ feszültségétõl.
Alapjában véve hallgatag; nem is igen van kivel beszélnie, sem szántás-vetés, sem pedig
verekedés közben nem lehet társalogni. A társalgás vagy kézmûves vagy papirosemberek
foglalkozása. Ebbõl következik, hogy mondanivalói felgyûlnek, s ha éppen nem történik meg
vele az, ami a pásztorokkal, hogy a felgyûlt mondanivalót sem mondják el soha senkinek, ez
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néha kikívánkozik, s ha jó emberére akad, poharazás közben beszédessé válik. Komolyságát
néha átüti meglepõ jókedve. Jókedvében mindig van valami komoly és fájó vonás. Ha gátló
képzetei meglazulnak és lelke kicsordul, elõttünk áll a sírva vigadó magyar, aki úgy megdalol,
táncol, vigad, hogy a szíve majd megszakad.

Ezekbe az ellentétekbe azonban nem könnyen megy át, bizonyos erõszak és törés kell hozzá,
ami az érzelmek erejét és kifejezés hevét fokozza. A csendes ember így válik duhajjá, a szelíd
mérgessé és szilajjá. De azután - éppen ezért - hamar elviharzik, visszaesik egykedvûségébe
vagy zákányos lehangoltságába. Mozdulata tempós, megfontolt, szinte ünnepélyes, de tánca
felülmúlja a forgószél sebességét, s szívesen veti magát nyerget nem ismert vad ménre, s az
ember és állat eme nagyszerû párbajában rendesen az ember gyõz.

A magyar erkölcsöt nézve, uralkodó vonását a férfiasságban látjuk. Ezzel együtt bizonyos
keménység jár. Közeli szomszédság ide a büszkeség, rátartiság. Ez bizony sokszor az üres gõgig
fokozódik. A rátartiságból következik, hogy szeret imponálni, bár neki alapjában véve nem
imponál senki. Büszkeségbõl fényûzõ is tud lenni. Sohasem a maga érzése, szüksége és
kívánsága szerint, hanem mindig azért, mert valamit meg akar mutatni, reprezentálni akar.
Férfiasságába kegyetlenség is vegyül néha, de éppen úgy beleszövõdik a nagylelkûség is. Nem
érzékenykedik, nem sápítozik, tettének következményeitõl nem riad vissza, azt vállalja, de
sokszor a gyengét futni engedi, az ártatlant nem bántalmazza, s ha jótéttel kell visszafizetni,
kedve telik a bõkezû fizetésben. Mindamellett alaptermészete szerint ragaszkodik a földhöz,
erõsen összeszövõdik a lelke ezzel a világgal; kevés benne a transzcendentális hajlam. A földhöz
való ragaszkodása ösztönös önvédelem. Mint ahogy az akác 8-10 méter mélyre nyújtja gyökerét
a sívó homokban, hogy a pusztító szelek ellen szilárd réteget kapva megálljon, úgy a magyar
lélek is nagyon mélyen belebocsátotta gyökereit ebbe a földbe, a laza magyar homokba, hogy a
történelem szele el ne söpörje innen. Rátartisága, kedélyének zártsága, belsõ érzésének a
mélysége, csak kirobbanó formában való megnyilvánulása és férfiassága érteti meg velünk azt,
hogy a magyar ember szemérmes, legbelsõbb valójában nem szeret mások elõtt megjelenni;
vallásban, szerelemben, barátságban kerüli a könnyen csobogó lírát, s mivel nagyon komolyan
veszi érzéseit, szereti elrejteni.

Ezeket ismerve, természetesnek találjuk a magyart a maga különös és jellegzetes életformáiban.
Elsõ helyre a virtuskodást teszem: ez különös magyar életforma. Oka az, hogy a csöndes,
egyhangú és egykedvû életben felgyûl egy csomó energia, a férfias természet keresi a
veszedelmet, a rátartiság mindenre képes, ha kételkednek a fogadkozásában; a "majd
megmutatom én" magatartás következik a magyar lélek imponálni akarásából. A halál, mint
minden turáni eredetû népre, reá is kevésbé félelmes, s az egész virtuskodás azért is alkalmas
életforma, mert összesûrítve, hirtelen lepergõ, bámulatot keltõ cselekménysorozatban az egész
erõkészletet felhasználja, s azután visszavonulhat a maga régi, csöndes helyére. A magyarságnak
a sportban való teljesítménye is sokkal inkább a nagyszerû, kivételeket felmutató virtus,
mintsem a tervszerû, céltudatos edzés és rendszeres gyakorlat eredménye. Másik jellemzõ
életformája a magyarnak a dekórum-keresés. Elõször tekintélytartás, azután méltóságtudat, majd
ünnepélyesség, végül reprezentáció; pompázó felvonulások, akár lakodalmak, akár
országgyûlések legyenek. Ilyenkor kiderül: mennyi ízlés, mennyi szín, mennyi pompakedvelés
van a magyar emberben, akár barokk fõúr, akár egyszerû paraszt. Itt látom a magyarázatát
annak, hogy különösen két vallás tett mély hódítást a magyar ember szívében: egyik az
egyszerû, világos, kemény, autonómiát adó és eleve elrendelést hirdetõ kálvinizmus; a másik a
színes, pompás, látványos katolicizmus, felvonulásaival, nagyszerû szertartásaival, csodálatos
vizuális élményeivel.
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A magyar embernek tagolt, tömör, kisebb összefüggéseket megtartó szellemébõl, azután
erõteljes egyéni hajlamaiból, továbbá abból a ténybõl, hogy aki az õ fajtája, az családtag, aki
nem az õ fajtája, idegen vagy ellenség, egyszóval: a Kárpátövezte karám világhelyzetébõl
következik, hogy szereti a pontos határokat, akár gyepû, akár barázda, akár jogszabály. Roppant
élesen vitatja: kinek meddig tart a hatásköre. A maga portáján elismeri a gazdát úrnak, de nem
engedi, hogy beleszóljon a szomszéd dolgába. Ez fejtette ki a magyarnak rendkívüli jogérzékét,
s ez a nagyon kifejlett jogérzék építette ki a magyar alkotmányt, a közjogi vonatkozású
hatáskörök megállapításának ezt a nagyszerû intézményét. Az alkotmány egy állandó
jogalkotási önvédelem a mindenkori királyi hatalommal, fõurakkal, lázadó jobbágyokkal, rendi
Magyarországgal, nemesi elõjogokkal, hatalmas szövetséges államokkal szemben. A hadviselést
és igazgatást a magyar férfi fõfoglalkozásképpen ûzte, s ez éppúgy katonanemzetté tette, mint
politikus nemzetté. Politikus nemzetnek, szakadatlanul jogi kérdéseket megoldó embereknek
legfõbb fegyvere a szónoki beszéd, ezért a szónoklás a magyarnál éppen olyan állandó és
jellemzõ életformává lett, mint pl. a görögöknél, ahol minden kérdésben egy millió alkalom
szerint váltakozó esküdtbíróság döntött és akár magánjogi, akár közjogi, akár egyszerû érzelmi
vagy értelmi döntésrõl volt is szó, két fél érveinek gondos meghallgatása és lemérése után jött
létre a döntés. A magyar szónokiasság az idõk folyamán értelmi jellegébõl sokat veszített, mind
nagyobb szerepet talált benne az érzelmi és a morális, azaz a rábíró elem. Ennek oka a magyar
természet súlyosságában, szemlélõdõ voltában, nehézkességében rejlik. A magyar hajlik a keleti
lomhaságra, a kor pedig gyors és nagy cselekedeteket kivan, tehát a magyar életben állandóan
zengett egy sarkalló, ösztökélõ, lelkiismeretbe nyilalló profetikus szó a megmentõ cselekedet
érdekében. A legmegrázóbb prófétizmus mellett ez az érzelmek felduzzasztásával, esetleg a
nagy alkalmak aprópénzre váltásával és a zengõ szavakkal való játékos visszaélés által az örök
prófécia komoly, sürgetõ, jeremiási hangja mellé odaállította a hazafiaskodó, egyesületeskedõ
retorikának pohárköszöntõs szózuhatagát. Ez egyik magyar bûnre vezet át, a szavattyúságra,
majd a szószátyárságra, néha szájhõsködésre.

Világos dolog, hogy a magyar életforma a tervszerû és szótlan engedelmeskedés helyett a
rendszeres ellenzékiség. A magyar sohasem volt összetapadó nép, mindig laza összefüggésben
élt, s inkább nagy egyéniségeket tudott termelni, mint nagy népet. Mi nagy egyéniségekbõl
összetevõdõ kis nép vagyunk, míg ismerünk kis egyéniségekbõl összetevõdõ nagy népeket. A
magyarnak már említett nehézkessége, jogászi gondolkozásmódja, autonómiát keresõ természete
engedelmességre nehezen kapott rá, ezért hamar ment ellenzékbe, de ha olyan gazdája akadt, aki
kemény kézzel összeroppantott minden ellenzékiséget, megjuhászodott és szót fogadott. Minden
nagy király ellen állandóan összeesküvéseket szõttek, minden nagy magyar király elõször a
határon belül verte le az összeesküvõket, azután ütközött meg a határon kívülrõl jövõ
ellenséggel.

Ez a sor betetõzõdik a magyar aktivitás csúcspontjában, a magyar katona életformájában. Soha
senki az ellenkezõt nem állította, minden igaz ember, akár barát, akár ellenség, megerõsítette,
hogy a magyar egyike a legjobb katonáknak. Itt nem a hadvezéri lángelmékrõl beszélek, nem is
a háborús társadalom szervezésérõl, a hadseregigazgatásról, ezekben vitatható a magyar különös
kiválósága. Beszélek magáról a háborús foglalkozásról, s annak gyökerérõl, a halálos veszélyû
verekedésrõl. Ebben páratlan volt a magyar ezeréves történelme során bármikor. A Trianonban
széttört Magyarország páratlan értékû ajándékot és hõs személyiséget állított elénk: a magyar
katonát.

Mindeddig a cselekvõ, vagy pedig pozitív életformák áttekintését végeztük. Van egy másik
sorozata is a különös magyar életformáknak. Ezek között elsõ helyen említem a magyar
türelmet. "Nem az a legény, aki üti, hanem aki állja." Ez az ismerõs szólás fejezi ki a magyarság
rendkívüli passzív hõsiességét. Más nép hasonló kedéllyel és értelmességgel százszor
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forradalomba ment volna, a magyar azonban tûrt. Nem a jámbor, élhetetlen, gyáva és lemondó
türelem ez, hanem az elemekkel harcoló magyar léleknek a hihetetlen erõpróbája, amellyel
példátlan terheket tud elhordozni. Ennek a türelemnek az elfajulása a tehetetlen beletörõdés, a
pató-pálos lelki magatartás. Ez is magyar vonás, szomorúan magyar; az egykedvûségnek olyan
foka, amely a világon semmit sem tart érdemesnek arra, hogy megmozduljon érte. Van ebben
valami fáradt érzéketlenség, kipusztulása az ép reflexeknek. A magyarnak még van egy utolsó,
nagyon jellemzõ életformája: az, ahogy meg tud halni. Élni nem tud, halni mindig szépen hal.
Ezért olyan megrázó a Szózatban a jobb kor és a nagyszerû halál dilemmája. A magyar
passzivitás itt megint hõsivé válik, csodálatos erkölcsi tartalmat nyer, s az ilyen halál, mint
valami misztikus kenyér, nemzedékek életét táplálja. A magyar ezer szép halállal váltotta meg
jogcímét az egyetlen csúnya életre.

Most lássuk, miként reagál, illetve az életfontosságú kérdésekben hogyan viselkedik a magyar
lélek, melyet Ravasz László olyan mesteri tollal jellemzett. Milyen hatást idéz elõ a magyar
szellemiségben a kultúra fejlõdése, hogyan tükrözõdik vissza az alkotásokban a magyar szellem.
Természetesen nem a magyar tudományos, mûvészeti, technikai, ipari, mezõgazdasági stb.
értékek-felmérésére kívánunk kísérletet tenni, mert ez nagyon messzire vezetne és a
fajbiológiának nem is lehet feladata. Csupán a reakciókészség és képesség mikéntjét kell még
szóvátennünk e helyen. Szigorú megfontoltsággal és tárgyilagos megítéléssel is nyugodtan
állíthatjuk, hogy nincsen olyan életfontosságú kérdés, irányzat, feladat, amellyel szemben a
magyar lelki alkat ne reagálna vagy amely felfogásbeli vagy alkotásbeli képesség hiánya miatt
számára megoldhatatlanná válnék. A magyar léleknek ez a fogékonysága a kultúra
legkülönbözõbb életfontosságú kérdései és követelményei iránt részben öröklött tehetséggel,
részben szerzett képességekkel magyarázható. Anélkül, hogy messzemenõ részletezésbe
tévednénk, eléggé közismert és néha még a külföld által is elismert tényre hivatkozhatunk,
amikor azt állítjuk, hogy a magyarság a tudományos élet legkülönbözõbb ágazataiban, a
mûvészetekben és a sportban, sõt legújabban már a technikában is létszámához mérten feltûnõen
nagy arányszámmal vesz részt az egyetemes emberi kultúra fejlesztésében.

Mindenekelõtt tudnivaló, hogy már honfoglaló õseink is fejlett ázsiai kultúrával rendelkeztek,
amely messze túlszárnyalta az e hazában talált népek primitív kultúráját. Az ázsiai turáni
mûveltség a dolog természeténél fogva elsõsorban hadi kultúra volt, ennek fölényével gyõzte le
olyan diadalmasan ellenségeit. De mezõgazdasági, állattenyésztési kultúrája is volt, sõt igen
magas mûvészeti kultúrával is rendelkezett. Hogy az egykorú krónikások barbároknak festették
le a honfoglaló magyarokat, ez érthetõ. Az emberek mindig hajlamosak voltak arra, hogy a
sajátjuktól elütõ, idegen kultúrát barbárnak minõsítsék. Ha elképzeljük azt a páni félelmet,
amelybe a hódító honfoglaló magyarok a már polgáriasodásnak és elpuhulásnak indult
szomszédaikat döntötték, - akkor meg is találtuk a honfoglaló magyarság fogvicsorgató
becsmérlésének és szidalmazásának indokát. Az õsmagyarság magas kultúráját a históriai és
régészeti emlékeken kívül logikailag is bizonyítja az a tény, hogy kiváló katonai és
nemzetszervezetet tudott kiépíteni, és ebbeli képességeivel a többi nyugatázsiai és keleteurópai
népeket messze felülmúlta. De az sem felel meg az igazságnak, hogy az õsmagyar egyoldalúan
katonáskodó és pásztorkodó nép volt. A magyarság a honfoglalás idején már 38 iparágat ûzött, s
ezek közül igen híres volt a magyar fegyverkovács, ötvös, szíjgyártó, nyeregkészítõ, tímár, szûcs
és takács mesterség. Még a magyar lelkialkatnak a kereskedelemellenes voltát sem lehet
eredetileg elfogadni, ha az egykorú görög történetírók leírására gondolunk, amelybõl kiderül,
hogy a görögök az õsmagyarokkal már Lebédiában és Etelközben élénk cserekereskedelmet
folytattak.

A magyar lelkialkat kultúrát teremtõ, befogadó és fejlesztõ készsége a honfoglalás után, a
letelepedés korszakától kezdve még fokozottabb eredményekben nyilvánul meg. Mi magyarok
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jól tudjuk, hogy ezen a földön, ezeréves történelmünk során, a kultúra terén mit tett és alkotott a
magyar szellem. Az a kemény sors azonban, amely a magyarságnak osztályrészül jutott, sajnos,
megakadályozta, hogy ezeket az õsi kultúrteljesítményeket, a régi szellemi alkotásokat meg is
õrizhessük. Míg a nyugati nemzetek viszonylagos védettségben fejlõdtek és mai napig
fenntarthatták régi kultúrájuk maradványait, a magyarság a történelem forgószelében elveszítette
úgyszólván minden régi kincsét. Mivel nagyon kevés bizonyítéka maradt fenn az õsi magyar
alkotásoknak, ki vagyunk téve ellenségeink rágalmazásának, akik elõdeink lelki alkatát
magasabb kultúra kifejlesztésére képtelennek hazudják. Szent István gyönyörû bazilikáját és az
õsmagyar királyok mûvészi sírjait romba döntötte az oszmán, az Árpád-kor építészeti remekeit -
kevés kivétellel - eltörülte a föld színérõl a tatárdúlás. Esztergom nagykultúrájú õsvárosáról,
Visegrád gyönyörû királyi kastélyáról, stb. csak romok tanúskodnak. Mátyás király fényes
Budavára, a nagy tudósok és mûvészek alkotása, megsemmisült, s a híres magyar Corvinák ezrei
váltak az enyészet martalékává. A régi magyar szellem tudományos és mûvészi
megnyilatkozásainak tömegei pusztultak és kallódtak el a nemzetünket sújtó idõk vad viharában.
Mindaz, amit ma úgy ismerünk és bizonyítékként bemutatunk, mint az õsi magyar szellem
alkotását, csak jelentéktelen töredéke annak, ami tényleg megvolt, amirõl csupán hiteles
tudósítások maradtak fenn, a valóságban azonban mind megsemmisültek a nagy nemzeti
katasztrófák ideje alatt.

Nekünk nem engedte meg a végzet, hogy õsrégi építészeti remekeinket büszkén mutogathassuk
fiainknak és a bámuló idegeneknek. Nem tudjuk könyvtárainkat megtölteni sokévszázados, régi
fóliánsokkal és múzeumainkat telerakni az õsmagyar mûvészet gazdag kincseivel, mert
elpusztította õket a barbár ellenség. Amikor az oszmán-uralom véres, dúló harcok nyomán
összeomlott, Magyarország kiirtva, kifosztva, felperzselve állott és lényegileg nem sokban
különbözhetett attól, amit a honfoglaláskori Árpád hadai itt találtak. Hosszú évszázadok
számtalan szellemi és anyagi terméke semmisült meg és tûnt el örökre! A magyar tehetség nem
építhette ezer év alatt folyamatosan, kõrõl-kõre rakva nemzeti kultúráját, mint azok a nyugati
államok, amelyeknek békéjét és nyugodt fejlõdését védtük a keresztény Európa kelet és dél felõl
támadó vad ellenségeivel szemben. A nyugat önimádatba szédült nemzetei minduntalan
elfelejtenek hálásak lenni azért, hogy a magyarság - miközben önmagát védte és a harcban
összes szellemi-anyagi javait feláldozta -a nyugatiak kultúráját megmentette attól a sorstól, ami
a magyar kultúra végzete volt. De ha hálát nem kapunk, - és talán nem is várunk, - azt
mindenesetre elvárhatnék, hogy kézlegyintéssel ne intézzék el a magyar szellem értékeit, amikor
saját régi kultúr-kincseikkel kérkednek, vegyék tudomásul, hogy azok fennmaradását közvetve
nekünk, magyaroknak köszönhetik. -A történelmi viharok pusztításai miatt kultúránk ma
felmutatható alkotásainak nagy része újabb keletû és alig tekinthet vissza egy-két évszázadnál
régebbi múltra.

Széchenyi gyújtotta fel a magyarság lelkében azt a fáklyát, melynek ragyogó fénye lett a
megteremtõje, útmutatója és örök fejlesztõje az újkori magyar kultúrának. A nemzettest átütõ
faji erejének és a magyar lelki alkat különös értékének éppen az a legékesebb bizonyítéka, hogy
önhibánkon kívül örökösen visszavetve és elmaradva az európai kultúrfejlõdés ütemétõl,
mihelyt némileg enyhült a ránk nehezedõ sors kezének összeroppantó súlya, a törhetetlen
magyar szellem nyomban feltámadt - és egyetlen évszázad alatt nagyjából behozta mindazt a
hatalmas elõnyt, amit a tõlünk nyugatra fekvõ nemzetek évszázadok folyamatos munkájával
megszereztek. Ez a tény a magyarság lelkületének legmélyén felhalmozódott olyan tartalékolt
erõforrás jelenlétére vall, ami jellemzõ a magyarság lelki alkatára és fajbiológiai szempontból
jelentõs tényezõt képvisel.

A kultúr-kérdésekkel kapcsolatban még egy probléma adódik, amelynek mérlegelése a
magyarság lelki alkatának megítéléséhez szorosan hozzátartozik. Ez a kérdés arra vár feleletet,
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hogy vajon a magyar szellemiség és kultúra ázsiai-e vagy európai? A fajbiológiai értelemben
legkeveretlenebb és legõsibb néprétegünk, a parasztság, az õsi zenében, népköltészetben és népi
képzõmûvészetben rengeteg keleti, sõt ázsiai vonatkozást õrzött meg, miért is tagadhatatlan,
hogy népi kultúránk ma is erõsen keleti színezetû. De különösebb merészség nélkül azt is
állíthatjuk, hogy egész kultúránk keleties alaptónuson épült fel, tehát úgy is jellemezhetnék,
hogy a magyar kultúra olyan európai kultúra, amelynek egyik gyökere a messze keleti múltba
nyúlik vissza. Éppen ezért a magyar szellemiség olyan európai kultúr-gyümölcsöket termel,
amelyeknek különlegességét és zamatát éppen a minden kultúr-termékünkben finoman
átérezhetõ keleties színezet adja meg. De téves úton járnak azok a túlzók, akik ma is táltosokat
szeretnének látni és kultúránkból mindent kiirtanának, ami nem napkeleti. A magyarság lelki
alkatára jellemzõ, hogy -bár alapjában konzervatív típusú - az átütõ erejû koreszmék
befogadására alkalmas termõ talaj. Ebben különbözik és különbözött sok keleti eredetû néptõl,
akikbõl hiányzott a lelki reakcióképesség a sorsdöntõ szellemi átalakulások megvalósítására és
emiatt tönkrementek.

A magyarság ezer évvel ezelõtt került a nagy válaszútra: felvenni a kereszténységet és
beleilleszkedni az európai kultúrközösségbe, - vagy elpusztulni. Amiként szerves részünkké vált
az õseink bölcsességébõl táplálkozó ezeréves múltú kereszténységünk, ugyanúgy
megváltozhatatlan valósággá lett európai kultúránk is, és büszkék vagyunk arra, hogy az európai
kultúrközösség tagjai lehetünk. Ezt annál inkább valljuk, mivel az igazi európai kultúra nem esik
össze kontinensünk határaival, sõt inkább úgy látszik, kelet felé lényegileg mindössze a
Kárpátok gerincéig terjed. A kereszténység általános tanait kivéve, csak idáig jutottak el a nagy
európai szellemi áramlatok, pl. reformáció, ellenreformáció, szabadságmozgalmak, stb; ezen túl
egy másik világ kezdõdik, bizantinus kultúrával és az egyetemes európaitól sokban eltérõ
szellemmel. A magyarság képviseli kelet felé a nyugateurópai szellem és kultúra végsõ
bástyáját, s a Kárpátokon innen és túl a különbség a népi lelki alkat jellemvonásaiban és
reakcióképességében is megnyilvánul. Láttuk, hogy pl. a magyarság lelkisége mennyire másként
reagált a bolsevizmus irányzatára, mint az oroszságé. Ellenben nyoma sincsen nemzetünkben
lelki elzárkózásnak, amikor a nyugateurópai szellemi javak közül a tudomány, technika,
mûvészet, közgazdaság, stb. vívmányait, s az erkölcsi és szociális fejlõdés olyan rendszereit kell
átvenni, amelyek a magyarság lelki alkatának megfelelnek.

Az egyetemes magyarság lelki alkatának kutatása közben eddigi fejtegetéseink során általános
jellegû tényezõket állítottunk elõtérbe. Most meg kell vizsgálnunk, hogy ezek az általános
jellemvonások milyen vonatkozásban állanak a nemzettestet alkotó alapfajtákkal.

A magyarságnak kiváló elmék tollából idézett fenti jellemrajzai és saját ismertetéseink is
összegezõ képet igyekeztek nyújtani az egyetemes nemzettest lelki alkatáról, függetlenül attól,
hogy a magyarság fajtabeli összetétele milyen, és hogy a nemzetünkrõl festett lelki kép öröklött
vagy szerzett tulajdonságok eredõjébõl tevõdött össze. Ha azonban fajbiológiai szempontból
mélyebben tekintünk ezekbe a jellemrajzokba és azokat részeire bontjuk (elsõsorban Ravasz
László klasszikus megállapításaira és teljes egészet alkotó jellemrajzára gondolok), úgyszólván
pontról-pontra szét lehet boncolni alapelemeire, s ezek az alapelemek lényegileg egyrészt a
turáni, másrészt az ugor fajta lelki sajátságai. Amiként antropológiailag ez a két fajta uralkodik a
magyar faj képben, ugyanúgy a magyar nemzeti lélek is elsõsorban ennek a két fajtának jó és
rossz tulajdonságaiból szövõdik össze. A dolog természetébõl következik, hogy az egyetemes
magyarság lelki alkatának megrajzolásához eljuthatunk olyképpen, ha a nemzettestet alkotó
fajták jellemképeinek összegezésébõl indulunk ki, viszont a magyarságot képezõ fajták
jellemzését is meg kell találnunk, ha az egyetemes magyarság lelki alkatának jellemzõ
sajátságait alapelemeire bontjuk.
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Amit mindeddig bemutathattunk, az úgyszólván csak elsõ, tapogatózó úttörésnek számít a
fajlélektan kiépítése felé. A magyarság lelki vizsgálatánál még rengeteg a teendõ. Nem csak a
már említett módszeres tömegvizsgálatok szükségességére utalok, hanem a nemzeti lélek
tagozódásának szakszerû kutatására és értékelésére is. Az már a köztudatba ment, hogy van
erdélyi szellem, ismerünk alföldi, dunántúli, felvidéki lelkiséget, stb. Nem akarom kétségbe
vonni ez alkalommal sem a környezethatás rendkívüli fontosságát, de mégis úgy érzem,
közelebb jutnánk az igazsághoz, ha az említett lelki különbözõségeket nem kizárólag földrajzi és
történelmi (idegen elnyomatási) indokokkal magyaráznék, hanem a fajtabeli megoszlást, szóval
az öröklési anyagot és a világra hozott lelki hajlamot is figyelembe vennõk. Ehhez persze ismét
csak a különbözõ tájegységek népességének beható szomatikus és pszichikai átvizsgálása útján
juthatnánk el. A jövõ feladata az egyes magyar etnikumok és a különbözõ mai magyar törzsek,
Nyírség, kunság, jászság, palócság, csallóköziek, ormányságiak, a matyók, barkók stb. stb.
felkutatása, s a testi bélyegeik mellett a lelki alkatuk tüzetesebb megállapítása. Mindezek
ismeretében természetszerûen még közelebb fogunk jutni az egyetemes magyar lelki alkat
egzakt megrajzolásához is.

A székelységet pl. külön kell kiemelnem, mert ez az izmos nemzeti törzsünk a lelki vizsgálódás
tekintetében is megkülönböztetett figyelmet érdemel. Mintha a székelység lelki alkata
érezhetõbb eltéréseket mutatna pl. az alföldi magyar lélekkel szemben! De ezek az eltérések
semmi esetre sem azt jelentik, mintha a székely-magyar lélek más, idegen, vagy éppen ellentétes
lenne az alföldi-magyar lélekkel. Hála Istennek, nincsen a nagy magyar tölgynek egyetlen olyan
fõága, sõt egyetlen fontos hajtása sem, amely testi és lelki sajátságai tekintetében az anyatörzstõl
elütne, vagy azzal szemben ellentétes (diszharmóniás) tulajdonságokat mutatna fel. (A
nemzettestbe az utolsó ezer év alatt beolvadt új elemek lényegileg nem csökkenthetik az eredeti
fajták átütõ erejû befolyását az egyetemes magyarság lelki képének kialakítására! ) Az õsi
székelység lelki alkatánál kimutatható árnyalati eltéréseket nézetem szerint az a körülmény
okozza, hogy a székelységben az egyetemes magyarságnál feltalálható egyes tulajdonságok
mintha fokozott mértékben, mások mintha csökkentebb mértékben lennének kifejlõdve. Messze
vezetne e helyen a székelység lelki alkatának részletkérdéseibe behatolni, de azt ki lehet emelni,
hogy a székelységben pl. a cselekvési aktivitás folytonosságának hiánya, szalmaláng,
úrhatnámság, szemlélõdési tétlenség, könnyelmûség, gyakorlati és üzleti élettõl való
tartózkodás, születéskorlátozás stb. általában hiányoznak. Nem vonom kétségbe, hogy
székelységünk távol az alföldi anyamagyarságtól, más földrajzi és éghajlati viszonyok között,
megpróbáltatásokkal nehezített gazdasági életmódban, különleges társadalmi keretben és hosszú
idõkön át független politikai szervezetben - lelkileg is másként fejlõdött, mint az alföldi
magyarság. De az eltérés kiinduló pontja és alapvetõ magyarázata mégis a székelység
fajta-összetételében van, amelyik sok szempontból azonos az alföldi magyarságéval, de sok
szempontból el is tér attól. A székelyeknél -amint láttuk -a fõelem turáni ugyan, de egyebek
mellett lényeges tényezõ nála a fehér mongolos és részben a keleti hosszúfejû fajta-elem is.

Feltételezhetõ, hogy a székelyeket jellemzõ rendkívüli céltudatosság, szervezési készség,
törhetetlen szívósság, akaraterõ és kitartás (mintakép: Körösi Csorna Sándor), másrészt a
vállalkozási kedv, élelmesség, furfangosság és üzleti hajlam sok tekintetben az utóbbi
rokon-fajtáknak a genetikus lelki sajátságaiból táplálkozik. Az kétségtelen, hogy a
székely-magyarság lelki alkata nem mennyiségi értelemben tér el az alföldi magyarságtól,
vagyis nem más, a magyarságtól idegen, új lelki vonásokat mutat fel, hanem attól csupán
minõségi értelemben különbözik. Ez lehetõvé teszi és elõsegíti, hogy a székelység szellemileg
az egyetemes magyarság lelki alkatában harmonikusan olvadjon fel. De a székely lelkiség
példája, a székely lélek esetleges térnyerése vagy visszahúzódása, a székelység várható számbeli
gyarapodása stb. felhívja a figyelmet arra, hogy az egyetemes magyarság mai lelki alkatára a
nemzettest egyes részei olyan hatással lehetnek, mely annak mikéntjét befolyásolja, esetleg
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bizonyos szempontokból meg is változtatja. Egyetlen nemzet fajtabeli összetétele vagy lelki
alkata sem véglegesen megkövült örökérvényûség! A nemzettest lelki vonásai csak addig
mutatnak fel szabályszerû állandóságot, amíg egyrészt az öröklött tényezõk változatlanok,
másrészt a szerzett nemzeti szellem az õsi tradíciókhoz hû marad.

De nyomban eltûnnek a régi lelki vonások, mihelyt megváltoznak a nemzettestet alkotó õsi
fajtatényezõk, vagy a régi szerzett lelki sajátságok idegen lelkiség új képét öltik fel. Minden
nemzetnek elemi érdeke, hogy ne engedje az idegen szellemiség túlsúlyba jutásával eredeti
történelmi lelkületét elhomályosítani. Az pedig éppen sorsdöntõ életfeltétele, hogy a nemzettest
õsi faj-képében olyan változás ne következhessek be, amely az õsi öröklési anyag kicserélése
folytán a nemzettest testi és lelki alakját lényegében változtatja meg. Nem kifogásolható
azonban, hogy az eredeti fajta-összetevõk arányának megváltozása esetén az egyetemes
nemzettest bizonyos lelki sajátságai elõtérbe jussanak vagy elhalványuljanak, ha ez az
egyetemes lelki harmónia fenntartása mellett történik. A magyarság lelki alkatánál is
elképzelhetõ idõk folyamán ilyen harmonikus változás, ha mondjuk pl. az ugor-elemek esetleges
erõsebb mérvû szaporodásával, vagy pl. a székelységet alkotó faji összetevõk érvényrejutásával
stb. az egyetemes magyarság lelki alkatában az említett fajta-tényezõk lelki sajátságainak
többsége kerülne elõtérbe!

Hogy a fajta-adottságból következõ öröklött sajátságok mennyire sorsdöntõek a magyarság lelki
alkatának és szellemi életének kialakulásában, annak bizonyításául befejezésként Nagy Géza
kiváló etnológusunknak, Méhely Lajos, a magyar fajbiológia úttörõ mesterének és Bartucz Lajos
nagynevû antropológusunknak a megállapításait idézem.

Nagy Géza szerint az alföldi magyarságnak egyik része könnyûvérû, mozgékony, hamar
fellobbanó, mindenhez könnyen alkalmazkodó, vállalkozó szellemû, áldozattól, bármiféle
kockázattól vissza nem riadó, - ellenben a másik része nehézkes, fontolgató, makacs, mozgásba
nehezen hozható, a megszokott rendtõl nem tágító, anyagi dolgokban számító, minden elõtte
bizonytalan kimenetelûnek látszó vállalkozástól tartózkodó, s a kevés biztossal megelégedõ.
Amattól indult ki történelmi életünk alatt a haladás, emez tartotta fenn a magyarságot.

Akárhányszor megtörtént, hogy az elsõtõl megkezdett áramlat ebben a rétegzetben már
elveszítette elõbbi hevességét, mire az utóbbinál is megindult a sokkal zajtalanabb formában
jelentkezõ lassú, de biztos átalakulás. Ez a valódi alapja a példabeszéddé vált magyar
szalmatûznek. Nem volt azonban egyetlen olyan mozgalom sem, ha csakugyan megfelelt a
nemzet szükségleteinek, melynek gyors fellobbanása alatt ne fogott volna szikrát az a másik,
nehezebb rétegzet is, amely késõbb befejezte azt, amit a másik megkezdett.

A viszonyok hol az egyik, hol a másik elemnek juttattak nagyobb szerepet, s a köztük lévõ
különbözõ jellemvonások magyarázták meg történelmünk meglepõ fordulatokban gazdag
eseményeit.

Meddõ dolog volna bármelyiknél is keresni a magyar nemzeti jellem nagyobb eredetiségét.
Múltunk egyformán szükségessé tette mindkét elem kifejlõdését, de a fejlõdés csak úgy
indulhatott meg, ha magában a nemzettestben megvolt a magva mindegyiknek, s ez nem lehetett
más, mint az a különbség, ami már a történelem elõtti idõkben, a kezdetleges életviszonyok
között is kifejlõdött az õsmagyarság egyrészt halászattal, másrészt vadászattal foglalkozó elemei
között.

A késõbbi idõben csak a tartalom bõvült a fejlettebb életviszonyok között, de a keret
megmaradt. A halászokból lettek a földmûvesek, a vadászokból pedig a pásztorkodó nomádok,
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majd midõn a törökség elõnyomulása miatt egyik legelõt a másik után vesztették el, hadi
kalandokat keresõ nyugtalan harcosok, kik még azután is, hogy elfoglalták a mai
Magyarországot, félszázadon keresztül végig kalandozták Európát. Ezekbõl képzõdött a magyar
középnemességnek, amazokból pedig a magyar parasztságnak alaprétege.

Méhely Lajos rámutat, hogy ez az idézet klasszikus meglátása a történelmi tényeknek, azonban
a belõlük vont következtetés a történelmi módszert általában jellemzõ hibában szenved, mert
egész beállítása nélkülözi az események legfõbb rugóját, t. i. a faji princípiumot.

Valójában itt nem egyszerû foglalkozásbeli hajlamokról és lehetõségekrõl, hanem a test és a
lélek mélyében rejlõ faji különbségekrõl van szó, mert egy pillanatig sem kétséges, hogy az elsõ,
a könnyûvérû, hamar fellobbanó faj-elem, mely a fejlõdés elsõ fokán vadászó, majd pásztorkodó
nomád és késõbb kalandvágyó harcossá, majd pedig a birtokos nemesség alaprétegévé lesz, a
magyar nemzet turáni fajelemével azonos, ellenben a nehézkesebb, fontolgató, a megszokott
rendtõl nem tágító, eleinte halászkodó, késõbb földmûvelõ parasztsággá alakuló elem: a nemzet
ugor fajtájú rétegének felel meg.

Nagy Géza, aki nem volt fajbiológus, éles meglátással ismerte fel a két fajta-csoport lelkületi
különbségeit, s fölveti azt a sorsdöntõ kérdést, vajon a nemzet életére nézve melyik csoport
üdvösebb kihatású, s megállapítja, hogy mind a kettõ egyaránt fontos, mert amit az egyik hõsi
lélekkel évszázadok folyamán megszerzett, azt a másik odaadó munkával és józan mérséklettel
megtartotta.

S éppen ebben rejlik a magyarságnak a viszontagságos sors minden veszedelmével dacoló
csodás ereje, mert míg a turáni fajtájú elem lendülete, messzeható pillantása, szervezõ ereje,
fékezhetetlen szabadságvágya és harci készsége, valamint eszményin célokért hevülõ, s a
nemzeti dicsõségéit elszántan küzdõ hevülete emelte a nemzetet történelmi hivatásának
magaslatára, addig az ugor fajtájú elem kiválóan gondoskodott a polgári munka
folytonosságáról, s az erkölcsi és anyagi javak megõrzésérõl.

Csakis ilyen, ideálisnak mondható munka felosztás mellett vált lehetségessé, hogy a sors
csapásai által oly gyakran porbasújtott nemzet mindig magára talált.

Végül Bartucz Lajosra hivatkozunk, ki a magyarság lelki alkatát következõleg világítja meg: Mi
az, ami jellemzõ és a magyarságot minden más néptõl megkülönbözteti, ami különlegesen
magyar? Éppen a speciális testi és lelki rasszbeli összetétel, az europid és mongolid rasszkör
elemeinek adott arányban való együttes elõfordulása.

De ez még nem minden, mert ez valójában még csak a természet által nyújtott nyersanyag,
melyhez mester is kell, aki jó kötõanyag alkalmazásával a sokszínû és természetû anyagot
összegyúrja, formálja, jellegzetes alakká, népegyéniséggé, magyarrá teszi. Ez a tehetséges
alkotó mester a történelem, amely a különbözõ testi és lelki rasszbeliségû egyéneket, családokat,
nemzetségeket és törzseket egy biológiai, szaporodási közösségbe, a nemzettestbe hozta, sodorta
össze, amelyen belül az évezredes együttélés és egymással való állandó keresztezõdés a
vérrokonságot mind mélyebbé, mind többoldalúvá tette, a rendelkezésre álló testi és lelki
örökséganyagot pedig hol differenciálva, hol újra kombinálva a nemzettest legkülönbözõbb
részeibe eljuttatta.

Ehhez járult azután egy másik segítõ mester, a természet, amely a magyar haza miliõjének
ezerféle tényezõjével: klímájával, szelével, melegével, napsütésével, vizében és terményeiben
rejlõ különbözõ hatóanyagaival a nemzettest emberanyagát ezer év óta idomítja, modellezi, s
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külsõ fiziognómiájában is egymáshoz mind hasonlóbbá teszi. Sõt ez a miliõhatás megnyilvánul
a lelkiségben is, s egy csomó, bár nem öröklõdõ, de az embereket egymáshoz hasonlító lelki
vonást hoz létre.

A mai magyarság az eurázsiai rasszkörbe tartozó, különbözõ eredetû és õsiségû
öröklésvonalaknak, rasszelemeknek igen bonyolult összeszövõdése, amelynek váza, fõ anyaga
ma is a honfoglaló magyarok által hozott örökséganyag. A magyar nemzettesten, mint biológiai
és szaporodási körön belül élõ, egymással állandó keresztezõdésben lévõ vérrokon egyénekben
generációról generációra öröklõdõ speciális rasszbeli összetételû testi és lelki öröklésanyagnak a
történelem évezredes sodra és a magyar hazának adott természeti és társadalmi miliõje által
megszabott manifesztálódása az, ami a magyar lényeget adja, ami a magyart a világ más népétõl
megkülönbözteti.

Összefoglalva nemzetünk lelki jellemzésére vonatkozó fejtegetéseinket, befejezésül meg kell
állapítanunk, hogy a magyarság - miként testi jegyeit illetõen - lelki alkata tekintetében is eltér a
többi nemzetektõl. Ez a lelki alkat kétségkívül a magyarságban foglalt õsi fajták öröklési
tényezõibõl fejlõdött ki, de a magyar történelem, az ezeréves hazai föld és a nemzeti szellem
formázta egységes magyar lelkületté. A nemzet lelki alkatának fõbb sajátosságaiban tisztán lehet
érezni a turáni és az ugor fajta lelki tulajdonságainak átütõ erejét. A nemzettest ezen két
vérrokon fõfajtája nemcsak testi bélyegeit, hanem lelki adottságait illetõen is összhangban van,
ami elõsegíti az egyetemes magyarság lelki alkatának harmonikus felépítését. A magyar lelkiség
egyéni. sok keleti vonást felmutató, de mégis az európai nemzetek közösségébe tökéletesen
beilleszkedõ, valódi európai lelkiség. Nemzetünk lelki alkata a hibák és gyöngeségek ellenére
olyan kimagasló szellemi értékeket és faji kiválóságokat tüntet fel, amelyek biztos zálogai a
magyarság örök fennmaradásának!

IV. A magyarság fõ társadalomélettani jelenségei

A nemzetek életében - bármilyen politikai keretben -a különbözõ társadalmi életfolyamatok
kialakulása és hatóereje rendkívüli fontosságú tényezõ. A társadalmi életjelenségek, köztük a
biológiailag legfontosabbak: a fajfenntartás szabályainak kifejlõdése; a társadalomgazdasági
rétegezõdés; a megélhetés biztosításával kapcsolatban kialakuló társadalmi erõmegoszlás;
bizonyos fajtájú, nyelvû, kultúrájú, vallású, lelkületû, vagyoni erejû emberek széttagozódása,
illetve társadalmi összekapcsolódása, stb. mozgatják a nemzetek belsõ életrendjét. Mindezeket a
társadalmi életjelenségeket végsõ fokon ösztönök: a) a létfenntartás és b) a fajfenntartás õsi
ösztönei váltják ki és tartják fenn, noha a mai differenciált társadalmi rend bonyolult
szerkezetében a fõ indítóokok szerepe néha elhalványul.

Kérdés, hogy a társadalmi életjelenségek kikristályosodási folyamatára van-e a fajtáknak és a faj
biológiai törvényszerûségeknek valamilyen befolyása és milyen az? Messze vezetne itt a
társadalomtudomány és szociográfia részleteibe behatolni és a magyarsággal kapcsolatos
társadalmi kérdések teljes tömegét megtárgyalni. Ezért csak néhány olyan társadalomerkölcsi,
társadalomgazdasági és társadalompolitikai élet-jelenséget emelünk ki a legfontosabbak közül,
amelyek a magyarság biológiai sorsát közvetlenül befolyásolják. Ezek a jelenségek az egységes
és oszthatatlan magyar nemzettest társadalomélettani (német meghatározás szerint:
Gesellschaftsbiologie) megnyilvánulásának részjelenségei. A nemzettestet alkotó fajták e téren
is fontos szerephez jutnak, mivel a különbözõ társadalmi erõkifejtéssel szemben minden
nemzettest úgy viselkedik, ahogy azt az összetevõ fajták testi és lelki alkata lehetõvé vagy
szükségessé teszi.
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Ha közelebbrõl megvizsgáljuk a társadalmi életfolyamatokat, a döntõ fontosságú élet jelenségek
gyökerénél úgyszólván mindenkor megtaláljuk a faji vonzalom vagy az összetartozandóság és
egymás iránti bizalom alapfeltételeit. Ezek az alapfeltételek már a nemzettestek kialakulásánál
döntõ tényezõk voltak, természetes tehát, hogy a nemzettestben támadó társadalmi
életjelenségeknek is fõ mozgatóelemét alkotják. Minden társulás sikerének alapja - akár
történelmi fontosságú, õsi nemzet kialakulásról, akár szûkkörû és alárendelt jelentõségû
társadalmi megmozdulásról van szó -, hogy a társulásban résztvevõk nagy általánosságban
hasonló vagy valamiképpen összetartozó elemek legyenek. Az az állam vagy nemzet, amelyik
ezt a törvényt nem veszi figyelembe, éppúgy magában hordozza a felbomlás és enyészet
lehetõségét, mint bármelyik ellentétes jellegû és érdekû emberekbõl összehozott mindennapos
társadalmi mozgalom Vitán felül áll, hogy a faji vonzalom az egyik legõsibb társadalom alkotó
erõ, amely magával hozta a nemzeti társadalom kialakulásának feltételét.

A társadalmi élet jelenségek sokirányú, differenciált voltából önként következik, hogy a faji
vagy egyéb összefüggésbõl származó nagy társadalom keretén belül újabb és újabb felfogásbeli,
célkitûzési, érdekkapcsolati, stb. körök keletkezhetnek, amelyeknek tagjai egymással ellentétes
társadalmi életjelenségeket mutatnak fel. A létért való küzdelem az ugyanazon nemzettesthez,
fajtához, valláserkölcsi közösséghez, társadalmi réteghez, foglalkozási ágakhoz, stb. tartozó
egyének összekovácsolódott csoportjaiban is vetélytársakat állít a társadalmi síkon, s ezek a
kisebb-nagyobb közösségek keretein belül harcolhatnak egymás érdekei ellen. Ez a tény a
társadalmi élet jelenségek genetikai törvényét nem gyengíti, csupán az emberi társulás
jelenségeinek rendkívül szövevényes voltára vet fényt.

Szociális kérdésekben pl. az ellentétek végletekig kiélesedhetnek a faji közösségen belül, de
mindig más síkon mozognak, mint az idegenekkel szemben érzett ellentétek. Míg az elõbbieket
csupán a mindennapi élet anyagi követelményei robbantják ki és megfelelõ eljárásokkal
kiegyenlíthetõk, az utóbbiakat mélységes õsi ösztönök mozgatják és úgyszólván
megváltozhatatlanok.

A társadalmi világáramlatok, s az ezek nyomán támadó különféle korszellemek természetesen
rányomják bélyegüket minden nemzettest társadalmi élet jelenségeire. De a társadalmi
áramlatokra, akár a fajfenntartás és a szexuális élet kérdéseire, akár a legkülönbözõbb,
létfenntartást szolgáló szociális irányzatokra, akár a társadalmi vagy nemzetiségi rétegezõdés
kialakulására vonatkozzanak, az egyes nemzettestek különféleképpen reagálnak. A fajbiológiai
gondolkozásmód tanított meg arra, hogy ez a reakció-különbség egyrészt a nemzettest
fajta-összetevõinek genotípusából, másrészt a nemzeti szellem paratípusából következik. Ha ez
nem így volna, akkor a különféle megszállások idején a magyarság is magáévá tette volna pl. az
idegen erkölcsi szokásokat, s vallását elhagyva, a török megszállás másfél évszázada alatt
mohamedánná, az újabb nemzeti csapások idején görög keleti vagy egyéb idegen vallásúvá vált
volna, szociális síkon pedig pl. a magyar ipari munkásréteg a megszálló hatalom idegen
munkásrétegéhez, a földmíves társadalom az idegen földmíves réteghez társult volna, stb. A
török és osztrák nagyhatalom évszázadokig tartó megszállása azonban éppúgy nem tudta a
magyarság társadalmi életjelenségeit gyökeresen megváltoztatni, mint a balkáni kishatalmak
évtizedekig tartó kultúra- és lélekgyilkos pusztítása.

De ennél a magától értetõdõnek látszó magyar példánál talán még feltûnõbb, hogy a központi
brit szigeteken élõ, úgyszólván kizárólag angolul beszélõ és angol kultúrával (paratípus)
szaturált írek és az angolok között a fajtakülönbség (mediterrán írek - nordikus angolok) miatt a
társadalmi életjelenségek, erkölcsi világszemlélet, nemzeti szellem, szociális irányelvek, stb.
nem egyeztethetõk össze, s a belsõ társadalmi törekvések feszítõ ereje miatt a két ellentétes
öröklési tényezõ által formált társadalmat (genotípus) soha sem lehet közös nevezõre hozni. Ez
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természetesen távolról sem azt jelenti, mintha a sok-gyökerû társadalmi életjelenségeket egyedül
a fajta-származás kormányozná. A fajta-ismeret lényegébõl következik az a megállapítás, hogy a
faji társadalom nem léphet sem a nemzet, sem valamely társadalmi réteg vagy egyéb társadalmi
közösség helyébe, hiszen mindezek fölött áll és egyidejûleg mindezekben benne foglaltatik. A
faji öncélúságot és a társadalmi életet nem lehet, de nem is kell föltétlenül egy síkba hozni. A
fajták önmagukban hordozzák rendeltetésük célját és Örökérvényûek, a társadalmi
életnyilvánulások a nemzettest mindennapi belsõ életének kisugárzásai és többé-kevésbé
változók. A fajták legfontosabb biológiai hatását a társadalmi életjelenségekre egyrészt abban a
tényben látjuk, hogy a fajta-ellentétek a különbözõ nemzetek között erõsebbek, mint az a
vonzóerõ, amelyet a különféle nemzetiségi tömegek hasonló szociális és erkölcsi törekvése
kifejt; másrészt a különféle fajta-összetételû nemzetek másként reagálnak a felmerülõ társadalmi
áramlatokra, s ezért mindenkor a nemzet-testek öröklött és szerzett sajátságainak megfelelõ
társadalmi életjelenségeket hoznak létre.

1. A FAJFENNTARTÁS ÉS NEMI ÉLET TÁRSADALMI
JELENSÉGEI.

A fajfenntartás eredendõ ösztöne az õsi társadalmak kialakításában és megtartásában alapvetõ
szerepet játszott. Vannak, akik azon a véleményen vannak, hogy az emberek a társadalmi élet
legkezdetén, az emberiség õskorában teljesen rendszertelen nemi keveredés állapotában éltek.
Ezt a nézetet tarthatatlannak kell minõsítenünk, ha meggondoljuk, hogy még a magasabbrendû
állatok sem élnek rendszertelen nemi keveredésben, hanem szexuális életüket ösztönösen a
fajfenntartás magasabb szempontjainak rendelik alá. Amikor a zoológia tanításából tudjuk, hogy
sok nemes vad - legalább kicsinyeinek felneveléséig - a párjával él, miért kellene a legnemesebb
élõlény, az ember primitív õsalakjáról a legalantasabb promiscuitást (állandó nemi keveredést)
feltételezni? Igaz, hogy a zoológiában nagy számban akad példa a fajfenntartás nyáj rendszerére,
-ami az emberek társadalmában a soknejûségnek felelne meg, - azonban még ez a társadalmi
berendezkedés is nagy magasságban áll a korlátlan promiscuitás alantas szervezetlenségével
szemben. Az állatvilágban bizonyos házi (domesztikált) állatok térnek el leginkább a
fajfenntartás szigorúan szabott törvényeitõl, s bizonyos, hogy az embernél is a domesztikációs
folyamat kialakulása idézte elõ egyrészt a nemi élet természetellenes elhajlását, másrészt a
fajtakeveredés nagymérvû gyakorlását.

Ami a magyarságnak a fajfenntartás szempontjából való társadalmi berendezkedését illeti, abban
a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy annak fejlõdését a legrégibb idõkig visszamenõleg
követhetjük.

A magyarság származástanáról szóló fejezetben utaltunk arra, hogy Kr. e. a III. évezred idején a
magyarság egyik fõ fajtaösszetevõjének gyökerét a Volga-menti legõsibb haza táján találtuk
meg. Itt élt ebben az idõben az akkor még fajilag és nyelvileg egységes ugor õsnép, melybõl a
következõ évezred alatt az északra húzódó nyugati ugor ágak (finn, karéliai, észt, stb.), majd az
Ázsia felé szakadt keleti ugor ágak (magyar, vogul, osztják, stb.) hasadtak le. Az ötezer évvel
ezelõtt élt ugor magyarság szexuális-társadalmi berendezkedésérõl pontos felvilágosítással
szolgálnak azok az õs-ugor szavak, amelyek az északra került finnek, a Volga táján
visszamaradt ugor törzsmaradványok, s a mai magyarság nyelvében egyformán fellelhetõk (apa,
anya, fi, férj, võ, meny, ipa, napa, ángy, árva, stb.). Hogy ezek a fogalom-megjelölések nem
újabb eredetûek, éppen az bizonyítja, hogy a szétszakadt ugor ágakból kialakult nemzetek
nyelvében egyaránt feltalálhatók, tehát csak a Kr. e. III. évezred idején még egységes
nyelvtörzsbõl származhattak. E szavak tanúsága szerint a Kelet Európában élõ ugor õsnép igen
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fejlett társadalmi-családi életet élt. Az ötezer éves fogalom-meghatározásokból következik, hogy
õseink már ebben a korszakban olyan életrendszert alkottak, amely az egynejûség törvényén
felépített családot tekintette a társadalmi élet alapjának. Joggal feltételezhetjük azt is, hogy ott,
ahol a mai értelemben vett családi kapcsolatok fennálltak, a családi erkölcs, a családtagok
egymáshoz való viszonya és az utódokról való gondoskodás kötelezettsége is rendezést nyert
valamilyen formában. Az ugor õsnép igen primitív, békésen halászó-vadászó emberekbõl állott,
de a maga módján már évezredekkel Krisztus születése elõtt megalkotta azt a családi-társadalmi
berendezkedést, amely Krisztus tanítása szerint - mint egyetlen üdvözítõ rendszer -a népek
életének alapjává lett. Mi magyarok mindenesetre büszkék lehetünk arra, hogy õseink már
4-5000 esztendõvel ezelõtt magas társadalomerkölcsi szinten, a mai értelemben is fejlett családi
keretek közölt éltek és késõi utódaikra a fajfenntartás nemes eszményeit hagyták.

Kérdés, hogy nemzettestünk másik fõ fajta-összetevõjének, a turáni elemnek az õsei e
szempontból milyen társadalmi életjelenségeket mutattak fel? Vajon a mongolos-ótörök eredetû
turáni fajta, a maga vad, harcos szellemével és kalandozó-zsákmányozó életmódjával alkalmas
volt-e arra, hogy a fajfenntartás magasztos céljai érdekében olyan társadalmi feltételeket építsen
fel, amelyek mai erkölcsi felfogásunknak és az utódokról való gondoskodás biológiai elvének
megfelelnek? Vagy pedig a hazátlan, kóbor portyázok felelõtlen lelki és testi erkölcsei szerint
alantas promiscuitásban és család-társadalmi szempontból teljes rendszertelenségben éltek? Bár
a turáni õsnépnek a fajfenntartással kapcsolatos társadalmi élet jelenségeire nézve nincsenek
olyan kézzel fogható bizonyítékaink, amilyeneket az ugor õsnépnél láttunk, mégis
kétségtelennek látszik, hogy turáni õseink család-társadalmi berendezkedése is fejlett volt és
lényegileg nem sokban különbözhetett az õsugorok családi életétõl. Ha ezen a vonalon nem is
tudunk 4-5 évezredig a múltba visszamenni, eléggé ismerjük Attila hunjainak és a magyar
honfoglalóknak a család-társadalmi szervezetét. A napimádó turáni harcosok egynejûek voltak,
annak ellenére, hogy a társadalmi felfogás ágyasok tartását megengedte. Ez a rendszer ugyanis
távolról sem volt azonos a többnejûséggel, amelyet a hunok és õsmagyarok mindenkor elítéltek.
A feleség jogai a maihoz hasonlóak voltak és egy-két ágyas tartására inkább csak a feleség
betegsége, fõként pedig az utódok, különösképpen fiú-utód hiánya miatt került sor.

A turáni õsnép ágyastartási rendszerét tehát olyképpen lehet felfogni, hogy fõként a fajfenntartás
biztosítására szolgált olyan esetekben, amikor a törvényes feleség a családnak utódokkal való
ellátását nem tudta biztosítani. Az ágyastól származó gyermekek éppen úgy apjuk nevét viselték
és ugyanolyan jogokat élveztek, mint a feleségtõl született gyermekek, az ágyas azonban
sohasem számított feleségnek, hanem attól elkülönítve, a családban egészen alárendelt szerepet
játszott. Mai erkölcsi felfogásunk ezt a társadalmi szokást természetesen megengedhetetlennek
és erõsen visszatetszõnek tartja, de annak a kornak szelleme szerint elfogadható és érthetõ volt.
Egyébként azonban a turáni õsnép társadalomerkölcsi rendszere mindenben kiállja a
legszigorúbb bírálatot. Szó sem lehet arról, hogy az õsturáni harcosok szexuális életüket
lelkiismeretlen portyázókként ûzték volna és a promiscuitásban felelõtlenül tobzódtak volna.
Éppen ellenkezõleg: a hunok, valamint az õsmagyarok életmódjáról fennmaradt korabeli
feljegyzések egyöntetûen arról tanúskodnak, hogy az õsturániak szigorú erkölcsi fegyelem
szabályai szerint éltek. Az ázsiai és európai sztyeppéken végigrohanó õsturániak között pl. a
nõrablás elõfordult ugyan, ezt a szokást azonban nem a mai értelemben kell megítélnünk,
amikor ez a cselekmény nem csak a szabadság megsértését, hanem egyben az erõszaktétel
feltételét is magában hordja.

Amikor a szomszéd népek területein kalandozó hun, avar, õsmagyar lovas olyan fiatal lányra
bukkant, aki vonzódását felkeltette, azt esetleg elrabolta, de nem azért, hogy foglyul ejtse,
megalázza, vagy védtelenségével erkölcsileg visszaéljen, hanem azért, hogy feleségnek magával
vigye. Ennek a szokásnak a magyarázata nem az erkölcstelenség vagy a gonoszság volt, hanem
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az életmód által megszabott helyzet: a turáni lovasok gyorsan mozgó, villámszerûén megjelenõ
és eltûnõ mozdulatai között a nyugodt megismerkedésre és rendes kézfogóra a lehetõség
gyakorta hiányzott. Tulajdonképpen feleségrablásról volt szó, ami abban az idõben a turáni
harcosok között nem számított erkölcsileg kifogásolható cselekedetnek, a faj keveredés
szempontjából pedig egyáltalában nem volt veszedelmes, mivel õseink két évezreden át csupa
turáni fajtájú nép között vándoroltak. Az a szervezet, amely a turáni eredetû népeket jellemezte,
nem csak katonai téren állott szigorú rendszabályok alatt, hanem a társadalmi élet minden
megnyilvánulásában is. Tudjuk, hogy a hunok, avarok, magyarok vándorló népe teljes
egészében, harcosaival, asszonyaival, gyermekeivel, szolgáival és rabszolgáival egyetemben
egyetlen mozgósított katonai szervezet gépezetébe tartozott. Csak az ó-török szervezési rendszer
tökéletessége tudta a hadsereg fegyelmét és egyidejûleg az egész nép különleges közigazgatását
és társadalomerkölcsi rendjét biztosítani. Ha a családi fegyelem és a társadalomerkölcsi rend a
nép között bármikor is elvadult vagy felborult volna, kétségtelen, hogy ez az egységes szervezés
erején végzetes rést ütött volna.

A turáni hadszervezet fegyelmi szellemébõl következik, hogy minden paráználkodást és
erõszakoskodást a legsúlyosabban megtoroltak, akár férfi követte azt el, akár nõ. A turáni
õsmagyarok, bár fajta-jellegüknek megfelelõen szexuális szempontból erõteljesek voltak,
egyrészt hozzászoktak fárasztó, harcos életmódjuk következtében az önmegtartóztató élethez,
másrészt a nõi nemmel szemben ázsiai örökségként hozott lovagias gyöngédséggel viseltettek.
Azok a korabeli feljegyzések, melyek a magyarok bejövetelérõl és kalandozásairól szólnak,
õseinket a rémület torzító tükrében vérengzõ és kegyetlen félvadaknak tüntetik fel, de egyetlen
forrás sem állítja azt, hogy a nõkkel kegyetlenkedtek volna, vagy szexuális visszaéléseket
követtek volna el. Viszont már Attila és hunjai megvetéssel nyilatkoztak az akkori kultúrvilág
nyugati népeinél megismert züllött erkölcsi állapotokról. A honfoglaló magyarságról pedig a
krónikák is megjegyzik, hogy családi életükben tiszta emberek voltak. (Anonymus az
õsmagyarokról így ír: A szittya nép igen bölcs vala... és vétek alig volt közöttük... Paráznák nem
voltak, hanem ki-ki megelégedett a feleségével.) Õseinkrõl az idegen Gibbon is megjegyzi, hogy
"e barbárok között sokan voltak, akiknek természetes erénye pótolta a törvényt és javította az
erkölcsöt." Ehhez talán csak azt kell még hozzáfûzni, hogy az õsi család-szervezetû
ugor-magyaroknak a turáni-magyarokra gyakorolt hatásával magyarázható az a tény, hogy
õseink soha sem hajlottak a többnejûség szokásának felvételére. A Káspi-tó melléki
Kummagyariában visszamaradt természetimádó õsmagyarok is Madzsar fõvárosukban Kr. u.
1000 kõiül keresztény hitre tértek és nem a mohamedán vallást vették fel, miként általában a
többi turáni-török népek, amelyek a mohamedán vallás által megengedett többnejûség
társadalomerkölcsi szokásának hódoltak.

Mindezekbõl megállapítható, hogy a magyarság mindkét ágának õsei már a régmúlt évezredek
alatt magasan fejlett családi élet mellett olyan társadalmi rendszerben éltek, amely a
fajfenntartás biztosítására mindenképpen alkalmas volt és erkölcsi emelkedettségénél fogva a
magyarságnak magasabbrendûségét biztosított. Ilyen társadalmi rendszerben értek honfoglaló
õseink hazánk földjére, ahol a kereszténységet felvéve, az egynejûségen alapuló
család-társadalmi alapberendezésüket még erõteljesebben igyekeztek megszilárdítani.

A magyarság a végleges középeurópai megtelepedés és a polgári kultúra fokozatos átvétele óta
család-társadalmi rendszerében nem, társadalomerkölcsi élet jelenségei tekintetében azonban
sok változáson ment keresztül. A nyugati kultúra a fénye és mérhetetlen értéke mellett árnyakat
is vetett a magyarságra. A II. fejezetben tárgyaltakból tudjuk, hogy a fajkeveredés és az õsi
fajtáktól való részbeni eltérés az európai életbe kapcsolódás természetes következménye lett, s
ez a keveredési folyamat a civilizáció átvételével esett össze. Ugyanezt kell társadalom-erkölcsi
síkon is megállapítanunk, amikor azt látjuk, hogy a szigorú katona-szervezetû rendszer, s a
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félnomád steppe kultúr-szellem feladása után a helyhez kötött életmód, kényelmesebb
életrendszer és fõként a falusi-városi társadalmi tömörülés az õsmagyarság tiszta erkölcsi
életmódján rést ütött.

Anélkül, hogy mélyebben kívánnánk belemélyedni a társadalmi biológiának ebbe a
részletkérdésébe, csak röviden utalunk arra, hogy a magyarság is keresztülment mindazokon a
korszakos áramlatokon, amelyek az utolsó ezer év alatt a többi európai népek
társadalom-szexuális felfogását és szokásait befolyásolták.

Ha a történelem letûnt századai alatt a magyarság társadalmi élet jelenségeit figyeljük, rájövünk
arra, hogy a régi jó erkölcsökérõl hangoztatott szállóige nem mindenben fedi az igazságot. Régi
jó erkölcsökrõl és szigorú családi szellemrõl ugyanis csak a magyarság legrégibb félnomád
korában beszélhetünk joggal, mert a városiasodás korától, különösképpen a XIII. századtól
kezdve a társadalmi erkölcsök bizony nagymérvû romlásnak indultak. Ez az erkölcsi süllyedés a
XIV-XV. században érte el a mélypontot, amikor egész Európát valami erkölcsi zabolátlanság
tébolya kerítette hatalmába. 1 A férfi nemnek minden kilengés meg volt engedve és míg az
akkori társadalmi rend a hitvestárstól a legszigorúbb erkölcsöt követelte, a prostituáltakra
valósággal aranykor virradt. A dõzsölésben és szexuális zabolátlanságban európaszerte
elöljártak a vezetõ rétegek, a nép pedig hûségesen követte példáikat. Ennek a tébolynak végül is
a szifilisz-járvány kezdete és a XV. századvégi elemi kirobbanása vetett véget, amely Európa
kultúrnépeit a betegek és halottak tömegeivel borította el és a rémülettõl megdermedt embereket
valamivel józanabb életmódra térítette.

A fajbiológus feladata ebbõl a szempontból annak a megvizsgálása, hogy vajon a magyarság a
szóbanforgó társadalmi síkon milyen élet jelenségeket tüntetett fel. Európai voltunk, geográfiai
kulturális és szociális együvétartozásunk kényszerítõleg megszabja, hogy a jó és rossz európai
szellemhullámok népiségünk soraiba mindenkor behatoljanak. Még a nemzetre veszedelmes
külsõ politikai hullámoknak is nehéz gátat vetni, a szellemi és erkölcsi áram latok társadalmi
hullámzását pedig úgyszólván lehetetlen a határokon feltartóztatni. Ámde a társadalmi
áramlatok sorsa sohasem dõlt el még azzal, hogy valamely népiség sorai közé behatoltak
Ilyenkor elõtérbe lép az egyes fajták öröklött és szerzett reakció képessége, amely minden
behatásra másként reagál. A kül- és belföldi forrásmunkákból leszûrt következtetésként
nyugodtan állít hatjuk, hogy a magyarság a középkori társadalmi fertõbõl viszonylag tisztán
került ki. Az ugor és turáni fajták családszeretete és nõtisztelete, s az öröklött õsi ösztön
nemessége megakadályozta, hogy a magyarsága, úrrá legyen a minden erkölcsi értéket
felperzselõ középkori társadalmi járvány emésztõ tüze. A magyar nép széles tömegei
idegenkedéssé álltak szemben a nyugati dekadens áramlatokkal és a városainkban élõ idegenek
szokásait portáikon nem honosították meg.

Nékám adatai szerint, amidõn Zsigmond császár és király 1414-ben Bernben tartózkodott, 800
lovasával együtt a városi tanács háromnapi szabad szórakozást engedett a városi bordélyházban,
amely nagyszerû és követésre méltó vendégszeretetért Zsigmond nyilvánosan köszönetet
mondott a városnak. Ulmban 1434-ben a tanács intézkedett, hogy az utcákat ünnepélyesen
kivilágítsák, valahányszor a császár a gemeines Tochterhaus -ba ment, a következõ évben pedig,
amikor a császár Bécsben járt, a város a Frauenhaus lakóit, a Hübscherin-eket a császár
tiszteletére bársonyba öltözteti

2 Külföldön a középkorban mindenütt divatos örömházakat is pl. mindössze a német városi
vezetés alatt élõ Pozsonyban találjuk meg 1434 óta. Egyébként ez magyar lélekkel és ízléssel
ellenkezõ társadalmi métely hazánkban csak a XIX. száz második felében, a Bach-korszak óta
honosodott meg, amikor a kormányzati szellem arra törekedett, hogy a magyarok zülljenek és
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bóduljanak el, - csak ne politizáljanak.

Mégis természetes, hogy a késõ középkori társadalomerkölcsi szemlélet átvonulása hazánkon
nem volt teljesen hatástalan, hanem maradandó, még ma is észlelhetõ nyomokat hagyott a
magyarságban. Ennek a társadalomerkölcsi szemléletnek a következménye például a kettõs
erkölcs rendszere. Kétségtelen, hogy a középkor alkotta meg és gyökereztette társadalmunkba a
kettõs erkölcs tudatát, amely egészen más mértékkel méri a férfi és mással a nõi erkölcsöt. A
durva életet élõ, erõs középkori férfi zsarnoki felfogására vall, hogy a testileg és lelkileg
gyengébb nõtõl a családi és házaséletben szeplõtlen tisztaságot követel, s a tisztaság
beszennyezését gyilkos tõrrel is kész büntetni, -ugyanakkor azonban saját maga részére korlátlan
szexuális szabadságot igényel és tart fenn. A közszellem hozzáidomult ehhez a középkori
felfogáshoz, s bár azóta sokat fordult a világ kereke, a kettõs erkölcs szempontjai szerint ma is
más mértékkel ítélik meg a férfiak erkölcsiségét, mint a nõkét. Sajnos, az évszázadok sora alatt
belerögzõdött a köztudatba, hogy a kettõs erkölcsi mérték szükségszerû állapotot igazol s ezen
változtatni nem is lehet! Az emberek lelkében még ma sem világos a tudat, hogy isteni és
emberi törvények szerint egyetlen igazi és elismert társadalmi életforma van, s ez: a házasélet.
Azt sem veszik eléggé figyelembe, hogy a házasságon kívül élõk önmegtartóztató életmódja az
emberek testi és lelki jólétére semmi káros hatással sem lehet, sõt a teljes ivarérés
bekövetkeztéig (férfiaknál 20, nõknél 18 éves korig) a szervezet belsõ secretiós kiválasztásának
teljes felhasználása céljából föltétlenül kívánatos! A kettõs erkölcs szellemébõl következõ
közfelfogás a fõ oka annak, hogy a férfiak egy része tartózkodik a családi élettõl, a házasságon
kívüli élet veszélyes útjait követi, s a férfi nemre nézve a szabados nemi életet jogosnak és
szükségesnek tartja.

Az elõbbiekben vázolt társadalmi talajon jönnek létre Magyarországon a házasságok. Kérdés,
hogy a fennálló körülmények között ezek a házasságok mennyiségileg és minõségileg megütik-e
a kellõ mértéket? Ennek vizsgálata céljából talán nem lesz érdektelen számokban is feltüntetni,
hogy a házasságkötések az utolsó évtized alatt milyen hullámzásokat mutattak. (Táblát lásd a
297. old.)

Nem szabad abba a hibába esnünk, hogy erkölcsi oldalról szemlélve a házasodás kérdését, az
éppen olyan fontos szociális szempontokat figyelmen kívül hagyjuk. Vitathatatlan, hogy a
házasságkötéshez nemcsak családalapítási szándék és erkölcsi hajlam, hanem anyagi lehetõség
is kell.

ÉvHázasságkötések
száma
Magyarországon Budapesten

Abszolút szám Ezer lakosra esett Abszolút szám Ezer lakosra esett
1931 76.354 8.8 10.524 10.5
1932 71.202 8.1 10.626 10.5
1933 73.080 8.3 10.667 10.4
1934 78.843 8.9 11.683 11.3
1935 75.905 8.5 11.877 11.4
1936 77.217 8.6 12.386 11.8
1937 80.259 8.9 12.656 12.0
1938 74.276 8.2 12.779 12.0

Dr. Doros Gábor: A magyarság életereje 1/3

Dr. Doros Gábor: A magyarság életereje 1/3 42



1939 89.210 8.8 13.171 12.3
1940 85.827 7.8 12.524 10.8
*A visszacsatolt felvidéki területtel együtt.

*A felvidéki területtel és a visszacsatolt Kárpátaljával együtt. 298

Amikor azonban a nagy számok törvényével dolgozunk és országos viszonylatban szemléljük a
házasságkötések számát, akkor meg kell állapítanunk, hogy - bár a feltüntetett évtized alatt az
általános gazdasági helyzet meglehetõsen egyenletes volt -a házasságkötések száma nem
szaporodott a népesség számának növekedésével arányosan. Ennek következménye, hogy az
utolsó évtized alatt, a hullámzások figyelembe vételével is a görbe irányvonala inkább lefelé
hajlik és a házasodási hajlam és elhatározás fokozatos csökkenését bizonyítja.

Egészen meglepõ dolog és elsõ látásra örvendetesnek is látszik, hogy Budapest lakossága a
házasodási mozgalom tekintetében jobb irányzatot jelez, mert fõvárosunkban az utolsó évtized
alatt mind abszolút, mind relatív számokban jelentékeny házasodási szaporulat mutatkozik.
Sajnos, mégsem tudunk eléggé örülni ennek a szaporulatnak, mivel attól kell félnünk, hogy a
nagyobbszámú budapesti házasságkötés nem abból a társadalmi talajból termelõdik, amelyet a
magyarság jövõje szempontjából kívánatosnak tarthatunk! A gyakorlati példák tömegébõl kellett
levonnunk azt a következtetést, hogy a budapesti házasságkötések napjainkban mutatkozó
szaporodását - legalábbis részben - bizonyos komolytalan életszemlélet váltotta ki. Mind
gyakoribbak azok a házasságkötések, melyeknél a késõbbi válás lehetõségét már eleve
figyelembe vették. Etikailag kifogásolható és semmilyen szempontból sem teljes értékû
házasságok ezek! Fiatal leányok és férfiak elhatározzák összeházasodásukat és megbeszélik,
hogy amennyiben nem jól jönnének ki egymással, vagy s megunják egymást, közös
elhatározással elválnak. Valósággal az amerikai szörnyûségekhez hasonló próbaházasságok
kísérletei alakulnak ki. Silány értékû férfiak kötnek sokszor rövid lejáratú házasságot érdekbõl,
hogy jól élhessenek, amíg a leány hozománya tart. És elkeseredett, vénlányságtól félõ nõk
mennek férjhez csak azért, hogy asszony legyen a nevük. Hogy mindez nem a kérdés mélyének
keserûségébõl merített megítélés, azt bizonyítja a budapesti válóperek megdöbbentõen magas
száma, amelynek tárgyalására a továbbiak során térünk ki.

A falusi népesség házasodási mozgalma általában kielégítõ, miért is ebbõl a szempontból
elsõsorban a városok érdemelnek különös figyelmet.

A házasságkötések tekintetében mind abszolút, mind relatív számban Budapest székesfõváros
vezet (12%o) - Sok házasságkötésével, ezerhez viszonyított arány szerint, a fõváros után Újpest,
Hajdúszoboszló és Rákospalota következik. Többi városunkban a házasságkötések arányszáma
10%o alatt maradt. Leggyérebb volt a házasságkötések arányszáma pl. 1938 folyamán
Balassagyarmaton, Esztergomban, Gyöngyösön, Jászberényben, Kalocsán, Kiskunfélegyházán
és Mohácson, amely városokban az arány még a 7%o-et sem érte el. A késõbbiek során látni
fogjuk, hogy a házasságkötések gyakorisága és a gyermekáldás bõsége között semmi
összefüggés nem áll fenn.

Tanulságos megfigyelni, hogy milyen a házasságra lépõk életkora. E tekintetben is fokozatos, de
állandó romlást észlelhetünk, amennyiben a házasodási életkor mindinkább a késõbbi életévekre
tolódik. A késõi házasodásnak ismét kétféle oka lehet, s ezek részint társadalmi, részint erkölcsi
eredetûek. Ha megdönthetetlenül igaz, hogy a korai házasodást az esetek sokaságánál a szociális
nehézségek teszik lehetetlenné, másrészt kétségtelen az is, hogy gyakorta erkölcsi gátlások
akadályozzák azt. Ismeretes, hogy a városi férfinépesség jelentékeny része úgy gondolkozik,
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hogy elõbb az élet kényelmét, örömeit és élvezeteit fenékig kívánja üríteni, s majd ha elég volt
mindebbõl, idõsebb korban is ráér megnõsülni. Vannak, akik ilyen felfogásukat kérkedõen
hangoztatják és ezzel környezetüket is otromba módon demoralizálják, de sokan vannak, akik
életszemléletüket a szociális nehézségek ürügye mögé bujtatják.

Magyarországon 1938-ban a férfiak átlagos házasodási életkora 29.5 év, a nõké 24.9 év volt. Ha
meggondoljuk, hogy még félszázaddal ezelõtt is a férfiak 25, a nõk 20. életévük körül
házasodtak, akkor látjuk az eltolódás súlyos voltát.

Hogy a késõi házasodás társadalmi élet jelenségének milyen hátrányai vannak, azt közismert
volta miatt alig kell részletezni. Az évek múlásával férfi és nõ egyaránt megrögzött életszokások
és megcsontosodott felfogások rabjává lesz, amelyeket a késõn kötött házasságoknál leszokni és
a másik házasfélhez hangolni igen nehéz. Emiatt az ilyen házasságok jelentékeny része nem
felel meg céljának és rosszul végzõdik. A késõi házasodás ezenfelül faj-biológiai szempontból is
káros, egyrészt, mert a szülõk megöregszenek, mielõtt gyermekeiket felnevelhetnék, másrészt az
ilyen házasságokból kevés gyermek is származik, s az utódok minõsége sem üti meg mindenkor
a kellõ mértéket.

A városi férfilakosság egy része a fentebb említett, nem mindig tiszteletreméltó okokból addig
halogatja a házasságkötést, míg a végén örökre a házasságon kívüli élet rabjává válik.
Tekintettel a népesség amúgyis fennálló nõi többletére, amely a városokban az átlagnál sokkal
nagyobb, az agglegény-réteg szaporodásával a nõknek mind nagyobb tömege marad ki a
házasélet kereteibõl. Ha a 35. éven felüli férfiakat tekintjük agglegényeknek és a 30. éven felüli
hajadonokat vénlányoknak, akkor azt látjuk, hogy hazánkban a szóbanforgó rétegek az alábbi
számban fordulnak elõ.

1920
35. éven felüli
nõtlen férfiak

30. éven felüli
hajadon nõk

Abszolút szám 1000 lélekre Abszolút szám 1000 lélekre
Magyarország 75.697. 57 119.633 69
Budapest 20.501 78 38.474 166

1930
35. éven felüli
nõtlen férfiak

30. éven felüli
hajadon nõk

Abszolút szám 1000 lélekre Abszolút szám 1000 lélekre
Magyarország 84.607 56 167.825 83
Budapest 21.492 112 53.088 178
Az 1930. évi népszámláláskor a trianoni területen kerek számban 84. 000 volt az agglegények és
ennek kétszerese a vénlányok száma. Ez a mennyiség azóta is bizonyára tetemesen
meggyarapodott. Ez a házasságon kívül élõ jelentékeny népréteg, amely nagy részben a városok
lakosságából rekrutálódik, életmódjával, házasságon kívüli vagy házasságellenes, gyakran
házasságrontó viselkedésével a házasság eszméjét veszélyezteti és puszta létezésével is a bajok
további szaporodását eredményezi.
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Érdemes közelebbrõl megszemlélni, hogy milyen ennek a társadalmi rétegnek az életformája.
Az agglegény-sorban és fiatalabb korban lévõ házasságon kívüli férfinépesség jelentékeny része
a hosszabb-rövidebb lejáratú viszonyok és a vadházasságok számát gyarapítja. A törvénytelen
összeállások, illetve a vadházasságok a házasság fogalmának megkerülését és eszméjének
megcsúfolását jelentik. Ha az ilyen közös háztartásba való összeállás relatíve talán több jót
tartalmaz is, mint a zabolátlanul változatos nemi élet, a házasság eszméjét és magasztos
célkitûzéseit éppúgy veszélyezteti. Az egyházi és világi törvények kijátszása és valóságos
kigúnyolása az, hogy emberek az egyház és hatóság tudta és megkérdezése nélkül a házassághoz
fonákul hasonlatos életviszonyokat kötnek, amelyek a serdülõ népesség által jólismert nyilvános
példájukkal a közerkölcsökben s a házasság szent voltához fûzött hitben szörnyû rombolást
végeznek. A vadházasságok a városok társadalmában éppen úgy kezdenek elszaporodni, mint a
falusi népességnél. Ennek a problémának a szociális helyzettel semmi összefüggése nincsen,
hiszen az a két ember, aki egymással házasságon kívüli közös háztartásban tud élni és gyakorta
gyermekeket nevelni, - ugyanolyan szociális körülmények között, törvényes házasság kereteiben
is élhetne. Mégis azt tapasztaljuk, hogy a vadházasságok mind a városokban, mind a falvakban
és tanyákon, fõként a proletár népesség sorában találhatók. Ez a körülmény is éles sugárral
világít rá a proletárság erkölcsi hiányosságaira, amelyeket megfelelõ etikai, pedagógiai
munkával és természetesen szociális körülményeik megjavítása útján is pótolni sürgõs
közfeladat.

A vadházasság életformájában való hosszabb-rövidebb összeállások változását és a
vadházasságban élõ egyének számát statisztikailag feldolgozni a dolog természeténél fogva nem
tudjuk. Pontosan ki lehet azonban mutatni a törvénytelenül született gyermekek számát,
amelybõl némi következtetést lehet levonni a vadházasságok óriási mennyiségben való
elõfordulására. Mert bár nem minden törvénytelen gyermek születik tartós viszonyból vagy
vadházasságból (egy része futó viszony következménye), az ilyen gyermekek zöme mégis a
vadházasságok talajából fakad. Viszont azt is figyelembe kell venni, hogy nem minden
törvényen kívüli összeállásból származik gyermek, a vadházasságok száma tehát nyilván még
sokkal nagyobb lehet, mint amennyire a törvénytelen gyermekek számából következtetni
tudunk. A törvénytelennek nevezett gyermekek kérdése az emberiségnek egyik igen fájó
problémája, amelyet orvosok, moralisták, jogászok, pedagógusok, szociológusok számtalanszor
tettek vita tárgyává. Szörnyû igazságtalanság ugyanis, hogy ezeknek a szerencsétlen
gyermekeknek szégyenbélyeget kell magukon viselni és arra vannak kárhoztatva, hogy szüleik
bûnéért egész életükben ártatlanul szenvedjenek, mégis rendkívül nehéz a probléma kielégítõ
rendezése, mivel a törvénytelenül született gyermekeknek a törvényes házasságból
születettekkel való egyenlõ elbánása a házasság eszméjét gyöngítené és a vadházasságban élõk
felelõsségét még jobban csökkentené. A hangsúly pedig éppen a felelõsség kérdés én kell, hogy
legyen, a felelõsségén, amely nem csak a gyermek törvénytelenül született mivoltára, hanem
tulajdonképpen az utódok egész sorsára és jövõjére vonatkozik. Ebbõl a szempontból a
vadházasságok és a törvénytelenül született gyermekek kérdésével foglalkozni már ugyanolyan
mértékben faj védelmi, mint társadalmi vagy erkölcsvédelmi feladat. Magától értetõdõ, hogy a
minden erkölcsi és törvényes kapcsolat nélkül élõ vadházas szülõk csak olyan ideiglenes
emberfészket építenek, amelyet a legkisebb szél is összetör. Az apának semmi erkölcsi és
törvényes kötelessége nincsen vadházastársának és törvénytelenül született gyermekeinek
megvédésére, testi és lelki szükségleteinek megszerzésére. Emiatt abban a rendkívül hiányos
társadalmi környezetben, ahol ezek a szerencsétlen gyermekek születnek, mindennapi dolog,
hogy az apa elhagyja törvénytelen családját, s új asszonnyal áll össze. Ismertem a pestkörnyéki
és a délpestmegyei vidékekrõl olyan nyomorúságos asszonyokat, akiknek három férfitõl is
voltak törvénytelen gyermekei. Az ilyen fészekbõl sarjadt gyermekek testi és lelki
adottságaiknál fogva fajtánk erejét aligha gyarapíthatják, s felnõve, kevés kivételtõl eltekintve,
maguk is terjesztõi lesznek az egyházi és világi törvények megkerülése által az erkölcstelen élet
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miazmáinak. Mindezekbõl kétségtelenül következik, hogy a vadházasságok és egyéb
törvénytelen együttélések elleni küzdelmet a házasság, a közerkölcs és az utód védelme
szempontjából az eddiginél tervszerûbben kell kiépítenünk.

De vessünk egy pillantást arra, hogy mennyi hazánkban a törvénytelen születések száma.

Év
Magyarország Budapest

Összes Törvénytelen

A
törvénytelenek
%-os
arányszáma
az összes
élveszülöttek
között

Összes Törvénytelen

A
törvénytelenek
%-os
arányszáma
az összes
élveszülöttek
között

élveszülöttek
száma

élveszülöttek
száma

1931 206.925 19.112 9.2 16.487 3.271 19.8
1932 205.529 19.521 9.5 15.995 3.142 19.6
1933 193.911 18.540 9.6 15.202 3.021 19.9
1934 194.279 18.321 9.4 15.814 2.950 18.7
1935 189.479 17.056 9.0 15.684 2.643 16.9
1936 183.369 15.867 8.7 16.179 2.539 15.7
1937 182.449 15.376 8.4 16.014 2.376 14.8
1938 182.206 15.227 8.4 16.574 2.455 14.8
1939
1 202.427 17.451 8.6 17.030 2.621 15.4

1940
2 233.914 19.642 8.4 13.330 2.169 16.3

1 A visszacsatolt felvidéki területtel együtt.

2 A felvidéki területtel és a visszacsatolt Kárpátaljával együtt.

Az utolsó évtized statisztikai adataiból az a megdöbbentõ tény robban elénk, hogy Budapesten
átlag minden hatodik-hetedik gyermek törvénytelenül született, sõt volt olyan év is, amikor
minden ötödik újszülött házasságon kívül élõ szülõk bûnébõl jött a világra. Bizony, országos
megvilágításban is elég szomorú a helyzet, mert kiderül, hogy minden tizenkettedik gyermek a
törvénytelenség bélyegével születik. Talán nem túlzás az a megállapításunk, hogy a legnagyobb
könnyelmûség és - az amúgy is csökkenõ születésszámunkat tekintve - valóságos nemzeti
értékpazarlás, hogy tûrjük az újonnan születõ magyar generációk közel egy tizedénél a
törvényes házasság és az azzal járó erkölcsi, jogi, szellemi, anyagi és testi biztonság feltételeinek
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hiányát. Ezekkel a hiányokkal az erkölcsi és faji védelem feladatainak olyan széles területeit
tártuk fel, ahol a házassággondozásnak és a családvédelemnek még rengeteg tennivalója merül
fel.

A házasságon kívüli életmódot folytató férfinépesség másik része több-kevesebb
folytonossággal a prostitúciót veszi igénybe. Itt ismét olyan társadalmi, jogi, rendészeti és
egészségi problémához értünk, amely - még a régi idõkben -a civilizáció árnyoldalaként
jelentkezett és sok évszázada az emberi társadalom visszataszító fekélyét képezi. A prostitúció
kifejezetten városi ártalom, alapszükséglete a nagy emberforgalom és a laza erkölcsi
közfelfogás, tehát a falusi és tanyai népességet csak elenyészõ mértékben érinti. Létezése a
kereslet és kínálat száraz üzleti elveihez igazodik. A házasságon kívül élõ férfinépesség
keresletének megfelelõen a városokban kialakul egy prostituált réteg, amely nyilvánosan vagy
titkosan, állandóan vagy alkalmilag eleget tesz a felmerülõ szükségletnek. Az viszont
visszataszító üzleti szempontjainak érvényesítésébõl következik, hogy a prostitúció saját
hasznáért mindent elkövet, hogy a férfiakat az erkölcstelen felkínálkozás legkülönfélébb
eszközeivel minél nagyobb keresletre csábítsa. Valami szörnyû erkölcsromboló körforgás folyik
itt. A házasságon kívüli életet élõ férfitársadalom zabolátlan szenvedélyeinek kielégítésére
kitermeli az elejthetõ erkölcsiségû, serdülõ nõk csoportjából a prostitúciót, amely viszont
mindenkor gondoskodik arról, hogy a felnövekvõ férfiifjúságot erkölcsi és egészségi fertõjébe
rántsa. Vájjon elérhetõ lesz-e valamikor az, hogy a nõi méltóságot ne alázzák meg a nõi nem
legsilányabb képviselõi sem azzal, hogy magukat erkölcstelen adás-vétel tárgyává aljasítsák? És
kifejlõdik-e valaha a férfiakban a szexuális élet magasabb faj fenntartó értelmének tudásával
olyan erõs etikai érzésbõl fakadó akaraterõ, hogy a könnyen szerezhetõ kielégülés alantas
eszközét örökre elutasítják? Mindaddig, amíg ez az ideális állapot be nem következik, számolni
kell a prostitúció fennállásával és küzdeni kell erkölcsromboló ártalmai ellen.

Nem feladatunk itt a prostitúció társadalmi kérdését bõvebben kifejteni és annak ifjúságrontó,
erkölcsmételyezõ, rendbontó és egészségpusztító ártalmaival behatóan foglalkozni. Csupán arra
kell rámutatnunk, hogy a prostitúció, a maga speciális életfeltételeivel és életnyilvánulásaival a
legnagyobb ellensége a fajfenntartás céljait szolgáló házasság intézményének. Nemcsak az jön
itt tekintetbe, - bár egymagában is súlyosan esik latba, - hogy a prostitúció megvesztegetõ
külsõjében, csábító módon rontja felkínálkozásával a férfi és nõi ifjúság erkölcsét és egészségét,
s az ifjúságban megingatja a tiszta családi élet iránti tiszteletet és vágyakozást. Hanem arról van
szó, hogy a prostitúció a szexuális élet házasságon kívüli levezetése által a városi
férfitársadalom egy részénél valósággal a házasélet visszataszító pótolójává válik. A prostitúció
létezése a nõk egy kisebb csoportjánál (prostituálódott nõknél) és a férfiak szélesebb rétegénél (a
prostitúcióval élõ férfiaknál) a házasságkötést és a tiszta családi életet meghiúsítja, s ezáltal
náluk az utódok születésére és felnevelésére alkalmas életforma megteremtését megakadályozza.
Feltételezve a prostitúció valamikori megszûnését, az azelõtt prostituáltakkal élõ férfinépesség
bizonyára már ifjú korában keresné a házasodási, hogy ösztönének ilyen módon való kielégítését
megtalálja. Ha nem is akarunk itt utópiának látszó gondolatokkal foglalkozni, bizonyos, hogy
kizárólag ideális célok felé kell haladnunk és meg kell próbálnunk ifjúságunkat ebben a
szellemben irányítani. A férfi tökéletes ivarérettségét 20-22 éves korában éri el, az átlagos
házasodási kor pedig, amint láttuk, 29-30 éves korban következik be. A közbeesõ 8-10 év jelenti
a férfi életében a legnagyobb erkölcsi krízist, a váltakozó szerelem, sokaknál a prostituáltakkal
való keveredés korszakát. Ezt a veszedelmes idõközt megrövidíteni a korai házasodás erkölcsi
és szociális feltételeinek megteremtésével: nagyfontosságú közérdek.

Ami a prostitúció elterjedettségének mértékét illeti, e tekintetben pontos statisztikát felállítani
lehetetlen. Csak azt tudjuk, hogy Budapesten kerek számban 1250 prostituált van bejegyezve és
áll rendszeres rendõrorvosi vizsgálat alatt. Ez a szám országos viszonylatban megközelíti a
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2200-at. Ismeretes azonban, hogy a bejegyzett prostituáltak az összeseknek csak egy kis részét
képezik, ami miatt az egész bejegyzési rendszer (reglementatio) erkölcsrendészeti és
egészségvédelmi szempontból egyaránt problematikus értékûvé válik. A széleskörû prostitúció
nagyságáról, annak rejtõzködõ és álcázott életformája miatt a razziák és egyéb idevágó
észlelések figyelembevételével is csak becslõ számokat lehet felállítani. Az összes kül- és
belföldi tapasztalatokból leszûrt következtetések alapján azt kell mondanunk, hogy becslõ
értékelésünk szerint az összes nyilvános, titkos, rendszeres és alkalmi prostituáltak száma
Budapesten eléri a 20. 000-et, az országban a 30. 000-et. A fentebb érintett szempontok
figyelembevételével nem jelentéktelen károsodás a köz szempontjából, hogy ez a nagytömegû
nõi réteg elzüllése miatt kimarad a házasodásból, sõt minden igyekezetét házasságellenes és
házasságromboló visszaélésekre fordítja. Végül a prostitúció talán legsúlyosabb házassággátló
ártalmát azáltal fejti ki, hogy legalább háromszor annyi, nyugodtan mondhatjuk, hogy
országosan mintegy 100. 000 férfit köt le a házasságon kívüli életben a maga számára, s tart
vissza egyeseket rövidebb-hosszabb ideig, másokat örökre a házasodástól, s a fajfenntartás
kötelességének teljesítésétõl.

A házasságon kívüli életet folytató városi lakosság egy részének több-kevesebb erkölcsi
hiányosságát átvizsgálva, most a házasságban élõ népréteg társadalomerkölcsi helyzetére kell
figyelmünket irányítani. Vájjon minden hiba a házasságon kívül van-e és csupán a házasságon
kívül élõk ellen kell-e a közmorált s a házasság eszméjét megvédeni? Bizony tagadhatatlan,
hogy a házasságokban is mérhetetlenül sok a baj, ami a házassággondozás alapos kiépítését
sürgõs és elengedhetetlen feladattá teszi. Azok az erkölcsi, jellembeli és testi adottságok,
amelyeket az emberek egy része a fentebb vázolt erkölcsi miliõbõl visz be a házasságba,
gyakorta erkölcsileg megfertõzik magát a házaséletet is. Emiatt sokan szenvednek és életük
fogytáig mártírságban élnek. Mások elveszítik a hitüket, eldobják az esküt és összetörik a
házasságot, aminek Örökkévalóságát pedig esküvel fogadták.

A válás korunk egyik legtöbbet vitatott, legégetõbb társadalmi problémája. Sajnálattal látjuk
terjedni a válási szellemet, amely napjainkban az emberiséget valósággal hatalmába kerítette.
Elismerjük, hogy a rosszul sikerült házasság az egyik vagy másik fél, sokszor mindkét házastárs
hibájából igen súlyos helyzetet teremt, amely a házaséletet a megpróbáltatások és szenvedések
sorozatává teszi. És mégis a leghatározottabban állást kell foglalnunk a válások ellen, amelyekre
az egyén szempontjából adott esetekben mentséget bõven találhatunk, de a házasság szent
eszméjét és a fajfenntartás mindennél fontosabb alapelvét tartva szem elõtt, semmiféle
mentséget felhozni nem tudunk. A válások elleni küzdelem feltételezi, hogy áldozatok valóban
vannak, akiknek sorsukat azonban megadással kell tûrniök és igyekezniök kell, hogy amit
elrontottak önmaguknál, saját fészkükben hozzák rendbe. Nagy elvek és nagy célok a
közösségért áldozatokat is követelhetnek, mert inkább szenvedjenek egyesek a közös eszme
érdekében, semhogy egyesek javáért a nagy eszme vesszen oda.

Valami ijesztõ világáramlat érezteti a hatását ezen a téren is és erkölcsi forradalom szele kezdi
korbácsolni az emberiség hajója alatt a vizet. A nõi emancipáció fonák értelmezése, a nõi
önállóság szexuális kinövése, az ifjúság szembehelyezkedése az öregek erkölcseivel, a férfiak
élvezethajhászása és a nõi erkölcs tisztaságába vetett bizalom megingása, - mind szálláskészítõi
ennek a forradalomnak. Mi magyarok is érezzük már elõszelét ennek a veszedelmes erkölcsi
felfordulásnak. Ahová azután eljutott a rombolás förgetege, mint pl. Amerikában, ott a
próbaházasságok, vagy Oroszországban a rövid formaházasságok rendszerét, szerte a világban
pedig a szabadszerelem fajgyöngítõ törekvését hozta magával.

Messze vezetne mindazt a sok közismert érvet felsorolni itt, amit a házasság eszméjének
ellenzõi, vagy a válások védelmezõi hangoztatni szoktak. Nem járnánk a földön, ha az
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emberektõl tökéletességet követelnénk és reális gondolkozás mellett nem várhatunk tõlük sem
eszményi tisztaságot, sem hibátlan erkölcsöket. De azt igenis elvárhatjuk és küzdhetünk azért,
hogy Magyarországon szellemi áramlatok ne támogassanak olyan irányzatokat, amelyek
népünket erkölcsi alapjában rendítik meg, s a legfõbb emberi eszményeket sárba tapossák.
Esendõ emberek kötik a házasságokat, esztelenség volna azt remélni, hogy gyarló emberek
házassága csak tökéletes eredményt hozhat. A tökéletes házasság garantálása csak akkor lenne
lehetséges, ha a tökéletes ember utópiája megvalósulhatna. El kell ismerni, hogy az egyén
boldogsága szempontjából sok házasság nem tökéletes, de vitán felül áll, hogy a vallás, az állam
és a fajfenntartás tekintetében a házasság az az egyetlen életforma, amelynél tökéletesebbet nem
tudtak és soha sem fognak tudni alkotni.

Azok közül a társadalmi életjelenségek közül, amelyeket eddig vázoltunk, talán egyik sem
veszélyezteti annyira a házasság eszméjét és az utódok biológiai sorsát, mint a válások járványa.
Arról van szó, hogy igen gyakori a házasságok felbomlása, nagyon sok esküt megszegnek és a
gyermekek tömegeit vonják el az apai vagy anyai támasztól, ami egymagában is mérhetetlenül
súlyos hiba és éppen elegendõ veszteség. De ezen felül figyelembe kell venni, hogy az örökösen
folyó válások és válóperek a legveszedelmesebb propagandát fejtik ki a házasság eszméje ellen.
Minden válófélben lévõ ember puszta létezésével is élõ és mozgó propagandistája a
házasságellenes irányzatnak, aki minden szavával és cselekedetével önkéntelenül vagy
szándékosan odahat, hogy környezetét a házasság hibáiról és gyarlóságáról meggyõzze. Emellett
a válások sûrû elõfordulása, a válások kimondásának relatíve könnyû volta az embereket ráviszi,
úgyszólván csalogatja a válás gondolatára, sõt sokaknak már a házasságkötés idején elõre
tartalékolt szándékává teszi. A legsúlyosabban természetesen az olyan válások esnek latba, ahol
a házasságból gyermekek születtek. Itt a legmesszebbmenõ társadalmi felelõsség kérdését kell
felvetnünk, amikor már nem csak az elváló szülõk társadalmi helyzetét és a közösségre kiható
rossz példáját vesszük figyelembe, hanem a cserbenhagyott utódok erkölcsi romlása is fenyeget,
s a gyermekek testi-lelki fejlõdése és egész eljövendõ sorsa kerül kockára.

Ha a fentebb vázolt társadalmi károsodások ismeretében megtekintjük a válások számának
alakulását az utolsó évtized alatt, akkor országos és fõvárosi viszonylatban az alábbiakat
láthatjuk:

Év Válások száma
Magyarországon Budapesten

Abszolút szám
1000 új
házasságra
esik

Abszolút szám
1000 új
házasságra
esik

1931 4.357 57.1 1.397 132.8
1932 4.476 62.9 1.478 139.1
1933 4.830 66.1 1.533 143.7
1934 5.505 69.8 1.794 153.6
1935 5.644 74.4 1.943 163.6
1936 6.729 74.2 1.836 148.2
1937 6.751 71.6 1.946 153.7
1938 5.754 77.5 1.891 148.0
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1939 6.183 58.1 1.778 135.0
1940 5.520 64.3 1.699 135.7
Míg Budapesten állandóan rendkívül magas a válások száma, ami sûrû házasságkötések mellett
a házasságok erkölcsi komolyságának nagymérvû hiányát bizonyítja, a válások gyakoriságának
emelkedése országos viszonylatban is tapasztalható. A fõvárosban minden száz új
házasságkötésre 14-15 válás esik, s ez a szám országos viszonylatban is eléri a 7-et. Ha az utolsó
évtized mérlegét felállítjuk, azt látjuk, hogy ez alatt az idõ alatt Magyarországon több, mint
százezer ember vált el és összesen 52. 749 házasságot bontottak fel. A feltüntetett erkölcsi
indokolások és statisztikai adatok bõségesen utalnak arra, hogy fajbiológiai szempontból a
válások elleni küzdelem terén a házassággondozásnak milyen rendkívüli jelentõsége van.

Õszintén és tárgyilagosan tártuk fel magyar népünknek azokat a sebeit, amelyek a fajfenntartás
társadalomerkölcsi vonatkozásában léteznek és olyan biológiai jelenségeket termelnek ki,
amelyek állandó megfigyelést és gondos orvoslást igényelnek. Kérdés, hogy egyrészt a felsorolt
társadalmi életjelenségek olyan természetûek-e, amelyek különösképpen a magyarságot sújtják,
másrészt vajon a magyar nemzettest faji erejét komoly mértékben gyöngítik-e? Ezekre a
kérdésekre a tapasztalat adja meg a feleletet, amely szerint a nyugati kultúrnépeknél a felsorolt
társadalom-erkölcsi élet jelenségek nagyobb mértékben jelentkeznek és sokkal súlyosabb
károkat okoznak, mint a mi népünk soraiban. Szó sem lehet arról, hogy a vázolt
társadalomerkölcsi jelenségek a magyarságra jellemzõ életnyilvánulások lennének, sõt
megítélésem szerint Nyugat- és Középeurópa összes (erõsen városiasodott) népei között
nagyobbmérvû pl. a házasságon kívüli keveredés, mint nálunk és elterjedtebb a prostitúció. A
törvénytelen gyermekek és a válások száma is erõteljes mértékben szaporodik nyugat felé. Ez a
körülmény azonban nem mentesít minket az alól, hogy az így is fennálló káros jelenségeket
éberen figyeljük és a magyarság biológiai erejének megvédése céljából gondosan orvosoljuk.

Az összes felsorolt visszás élet jelenségek a fajfenntartás ösztönébõl sarjadnak, mint annak a
társadalmi síkon fellépõ vadhajtásai. Nem speciális magyar életjelenségek, hanem a nemzetközi
civilizáció árnyoldalaként feltûnõ és fõként a városiasodás (urbanizáció) folyamatából keletkezõ
ártalmak. Az európaivá lett magyarság nem tudott sorompókat állítani a nyugatról behurcolt
lelki métellyel szemben, kénytelen volt eltûrni, hogy minden kultúrszenny keresztülgázoljon
rajta. De az õsi örökség, az ötezer éves tiszta ugor lelkület s a turáni puritánság mindeddig
megóvta attól, hogy a faj fenntartási ösztön magasrendû értékét aprópénzre váltsa. A rengeteg
hiba és kisiklás mellett meg lehet állapítani, hogy maga az õsi magyar nép, a falu lakója - ha a
nyugati métely itt-ott felüti is közötte a fejét - napjainkig megtartotta keletrõl magával hozott
szexuális erkölcsét. A keveretlen õs paraszti társadalomban ma is szigorú nemi erkölcs, illetve
szokásjog van érvényben. A polgáriasodé gazdáknál rosszabb a helyzet, mint a régi életformák
között élõ szegényebb sorsú földmûveseknél, általában azonban a paraszti társadalomban
mindenütt megbecsülik az önmegtartóztatást, éppen faj fenntartási ösztönük egészséges
hajlamából. Természetes magyar észjárásukkal úgy fogják fel a kérdést, hogy a szüzesség
megtartása a serdülõ férfinál és nõnél éppen olyan magától értetõdõ, mint az, hogy teljes éréséig
a virágbimbó a hímporát, s az érlelõdõ gyümölcs a hamvasságát megõrzi. A népünket
felületesen vagy sehogy sem ismerõ egyes szépírók és erkölcsrajzolók leírásaival szemben meg
lehet állapítani, hogy a magyarság alaprétegét alkotó paraszti társadalomban a lányok túlnyomó
része érintetlenül megy a házasságba, s mint feleség, tiszta családi életet él. A magyar városi
elem a nyugati kultúr-érzékiség felelõtlen példájának hatása alatt sok káros életjelenséget mutat
fel, de a magyarság zöme ma is tiszteli a nõt, létének alapjául a magyar családot tekinti és a
nemzettest biológiai fejlõdését károsító nemzetközi áramlatoknak változatlan faji erõvel ellenáll.
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2. A TÁRSADALMI RÉTEGEZÕDÉS FAJI VONATKOZÁSAI.

A társadalomgazdasági rétegezõdés folyamatának elindítója és mozgatója a létfenntartás
ösztönében gyökerezik. Ahogyan a fajtákból összetevõdõ nemzettestek létfenntartásuk
érdekében a maguk egészében harcolnak az idegen nemzetekkel, ugyanúgy az egyes
nemzeteken belül minden egyed kényszerül a létfenntartás küzdelmét vállalni. A létfenntartásért
folytatott harc hozza magával, hogy az abban résztvevõk különféle eredménnyel tudnak
elhelyezkedni és boldogulni az életben. Ez nem valami természetellenes életjelenség, hanem
olyan biológiai állapot, amelyet bizonyos szempontból még a fejlettebb állatvilágban (pl. a
méhek és hangyák társadalmában) is megtalálunk. Ezért a társadalomgazdasági rétegezõdést, ha
nem válik belõle elnyomás és osztálygyûlölet, hanem kizárólag a közös keretben élõ
embertömegek célszerû munkamegosztását szolgálja: egészséges biológiai folyamatnak kell
tekintenünk. A létfenntartás ösztönébõl következik az a társadalomgazdasági harc is, amely az
egyedek egész életét nagyrészben irányítja s az öröklött adottságok és szerzett képességek
eredményeként a nemzettest egyedeit kedvezõbb vagy kedvezõtlenebb gazdasági helyzetbe
hozza és a társadalomtudomány mindenkori törvényeinek megfelelõ társadalmi rétegezõdésbe
idomítja. 310

Az õsmagyarok társadalmi rétegezõdésérõl a legrégibb korszakban keveset tudunk. Csak annyi
bizonyos, hogy a lovasnomád õsnép egésze, tehát nemcsak a harcosok, hanem a hozzájuk
tartozó asszonyok, gyermekek és szolgák is ó-török társadalmi szervezetben éltek. A turáni
társadalmi rendszer fegyelme megkövetelte a rétegezõdés szigorú betartását: voltak
vezéregyéniségek (kagán, vezír, fejedelem, alattuk a törzsfõk), katonai méltóságot viselõ tisztek
és helyetteseik, továbbá a harcos vitézek nagy tömege. Ezeken a rétegeken kívül a szolgák
jelentékeny serege foglalt el fontos helyet az õsmagyar társadalomban. Nagyon érdekes, hogy
ezek a szolganépek kizárólag magyar vagy testvérnépek fiai voltak, másrészt, hogy távolról sem
számítottak rabszolgának. Rajtuk kívül a magyarságnak a vándorlásai és kalandozásai közben
voltak olyan rabszolgái is, akik az igába hajtott idegen népek fiai közül származtak, de õseink
ezekkel nem keveredtek el és nem is számították õket a magyar társadalom rétegei közé. A
magyar nemzettest mellett élõ rabszolgák azonban számbelileg semmi esetre sem lehettek
jelentékenyek, amit nemcsak abból következtetünk, hogy az õsi feljegyzések alig tesznek róluk
említést, hanem mivel semmi nyoma annak, hogy ilyenek az õsmagyarsággal elkeveredtek és
abban biológiailag nyomot hagytak volna. Õsrokon népeink, a hunok és avarok azért jelentek
meg hazánkban a rabszíjra fûzött különféle (fõleg szláv) rabszolgák tömegeivel, mivel eleinte
inkább csak harcászattal és állattenyésztéssel foglalkoztak, a földmûvelést pedig rabszolgáikkal
végeztették el (az avar birodalom leverését közismerten a szláv rabszolgák lázadása is
elõsegítette! ). Az õsmagyarság azonban már a Kaukázus környéki elõzõ hazájában megtanulta
az agrikultúrát, úgyhogy a föld mûvelését a saját vérébõl kitelõ szolgaréteggel végezte. Hogy a
honfoglaló magyarságnak nem volt szüksége idegen földmûvelõ rabnépekre, fontos utalást nyújt
egyrészt az õsmagyarok társadalmi rétegezõdésére, másrészt megmagyarázza és kidomborítja a
honfoglaló magyarságnak és utódainak fajilag keveretlen voltát.

Szabó István rámutat arra, hogy a honfoglalók társadalma erõsen tagolt volt, felsõ fokain a
nemzetségfõkkel és gazdagokkal, alsó fokain pedig a szolgáló szegény magyarokkal. A
magyarság a Duna medencéjében társadalma egészével telepedett rá a hozzá képest jelentéktelen
számú és éppen ezért korán felszívott idegen néptörmelékre. Az itt talált azonos és rokon
népelemek viszont azonnal hozzásimultak a magyar társadalmi rétegezõdés rendszeréhez, ami
annál simábban ment, mivel nyilván õk maguk is megõrizték a régi mongolos-törökös
népszervezeti rendszerük szokásjogait.
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Az õsmagyarság társadalomgazdasági rétegezõdésérõl régebben sokáig tartotta magát az az
elképesztõen téves nézet, hogy a honfoglaló õsök igazi leszármazottai csupán a magyar nemesi
rendhez tartozó családtömegek utódaiban keresendõk. Ezzel szemben a nemesi szemlélet
elvakultjai a parasztságban hajlandók voltak a honfoglaló vitézek által rabszolgaságra vetett
idegenek utódait látni. Fajbiológiai szempontból is nagyfontosságú a tudományos igazság
megállapítása és ennek a tévhitnek a gyökeres kiirtása. A származástani fejtegetések során már
beigazoltuk, hogy a honfoglaló magyarság által itt talált idegen elemek számbelileg
jelentéktelenek voltak, a magukkal hozott rabszolgák száma pedig ennél is lényegesen kevesebb
lehetett. Képtelenség elgondolni, hogy miként lehetett volna a maroknyi, szolgaságra vetett
idegen (fõként szláv) elem a magyarság kiterjedt paraszti rétegeinek az õse? Mi sem bizonyítja
élesebben ennek a gonosz állításnak az esztelen voltát, mint az, hogy a nemesség-parasztság
társadalmi rétegezõdésének múltja alig nyúlik vissza a XIV. századnál régebbre. Szabó István
felfogása is az, hogy az a társadalmi rend, amelyet a nemesség-parasztság rétegezõdésének
kialakulása hozott magával, egy olyan kevésbé ismert társadalmi rendszerbõl alakult ki, amely a
honfoglalók társadalmi rendjének romjain épült fel. A honfoglalók félnomád ó-törökös
társadalmi szervezetét tehát a letelepülés és polgáriasodás idejében egy átmeneti
társadalomgazdasági rendszer váltotta fel és csak ebbõl alakult ki a maga teljességében a XIV.
század körül az a nemesi-paraszti rétegezõdés, amelynek biológiai folytatását -a nemesi
elõjogok megszûnte után - még ma is észleljük.

A történelmi és biológiai igazság az, hogy - mint említettük -a honfoglaló magyarságnál a
harcosokon kívül egy igen nagyszámú társadalmi réteg szerepelt: a magyar szolga-emberek
tömege. Ezek társadalmi rétege volt az, amely az állandó letelepülés területén a fél-nomád, majd
utóbb a földmûvelõ életet élõ nép gazdasági munkáját: állattenyésztést, földmûvelést, kevés kézi
ipart, a harcosok családjainak gondozását és a hadsereg távollétében fegyveres megvédését
ellátta. Ez a szolga-réteg kizárólag magyar vagy egyéb rokonfajtájú néptestvér volt, ami nem is
lehetett volna másként, hiszen az õ hûségükön, szorgalmukon és bátorságukon múlt a magyar
harcosok családjának és otthonának jóléte és biztonsága. Igenis, ennek a nagy, színmagyar
társadalmi rétegnek lettek az utódai a jobbágyok és zsellérek, akik a magyarság mai
alaprétegének, a parasztságnak közvetlen elõdei voltak. A magyar jobbágyrendszer a maga
teljességében csak a királyi és törzsi birtokok részbeni átalakulása után, a földesúri
magán-nagybirtokoknak a XIV-XV. századra esõ kifejlõdési idején lépett életbe. Ezzel
egyidejûleg az õsi nemesi osztály társadalmi rétegezõdése is befejezõdött. A régi nemesség
társadalmi rétege túlnyomó részben kétségkívül a honfoglaló és a X-XIV. századbeli magyarság
harcos vitézeinek utódaiból alakult ki. Ez a származásilag õsmagyar és fajtiszta öröklési anyagot
tartalmazó nemesi réteg volt egészen a XIX. század közepéig a magyarság vezetõje és
megtestesítõje. A nemesség mellett nemzeti és politikai szempontból a XX. századig a
parasztság számba sem jött. A fajbiológiának azonban meg kell állapítania, hogy az õsi
nemesség egykori fontos szerepének elismerése ellenére, a nemzettest mindenkori alaprétegének
a parasztságot kell tekintenünk.

Ami az õsmagyarok társadalomgazdasági rétegezõdésének tüzetesebb fajbiológiai vonatkozásait
illeti, Méhely Lajosnak - már az elõbbiek során is érintett - figyelemreméltó elgondolására kell
utalnunk. Eszerint a vándorló és honfoglaló magyar társadalom harcos elemei, a
hadsereg-szervezet tagjai a turáni fajtájú, ó-török kultúrájú, állattenyésztõ és portyázó
lovas-nomád elemekbõl alakultak ki. Ezzel szemben a magyar nemzettest munkásrétege a
békésebb finn-ugor kultúrájú, a régmúlt idõkben inkább halászó-vadászó ugor-fajtájú elemekbõl
tevõdött össze. A késõbbi századok során az elõbbi turáni harcosokból fejlõdött ki a nemesi
földbirtokos társadalmi osztály, az utóbbi ugor fajtájú magyarok szolgáltatták a jobbágyok, majd
a parasztságunk néprétegét.
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El kell ismerni, hogy Méhely felfogása okszerû és az õsi nemzettest onogur-manysi
alap-összetételének alapos biológiai megfigyelésén épült fel. Kétségtelen, hogy az
onogur-turániak kiváló törökös katonai képzettségükkel évszázadokon keresztül vezetõ, sõt talán
uralkodó szerepet játszottak a halász-vadász manysi-ugorok körében. Mivel azonban az ugorok
nem rabszolgák voltak, hanem a turáni harcosok testvéri törzsszövetségesei, nézetem szerint a
fenti állapot csak addig tartott, míg ugor õseink a harci szervezetet átvették és maguk is turáni
õseinkhez hasonló értékû lovasnomád, majd félnomád népelemmé alakultak. Néhány
évszázadnak nyilván el kellett telnie, amíg ez a népszervezeti átalakulás és a két népelem
részérõl a két nyelv kölcsönös megtanulása bekövetkezett. Attól kezdve azonban alig hihetõ,
hogy a két fajta-elem között éles társadalomgazdasági megkülönböztetés lehetett volna. Méhely
felfogásával vallom, hogy a vezérszerep, egészen a nemesi rend kialakulásáig, sõt azután is, a
múlt század közepéig elsõsorban a turáni faj elem kezében volt. Ez a réteg a törzsszövetség
megkötésekor katonaszervezeti fölényével kivívta magának a vezetést és azt az évszázadok
során megtartotta. Amennyire régi festményekbõl és rézkarcokból is megállapítható, a régi
nemesi rendhez tartozó magyarok túlnyomó többsége valóban a turáni típust tünteti fel. De azért
azt a tételt, hogy a turáni faj elembõl a nemesi rend, az ugor faj elembõl a jobbágy réteg kelt
volna életre, mégsem tudnám a maga merevségében elfogadni. Ne feledjük el, hogy az ugorság
a régi nemzettestben is nagy tömegeket képviselt, amelynek jogait és felemelkedési lehetõségét -
mihelyt egyenértékû harcos elemmé vált -a turániaknak is el kellett ismerniük. Az ugorság nagy
tömegeiben rejlõ társadalmi erõ eredményezte azt is, hogy a magyar-török kétnyelvû nemzettest
végül is egynyelvû magyarrá vált. Emellett azt is tudjuk, hogy a honfoglaló hét törzs között a
magyari törzs volt lélekszámra nézve a legnagyobb és legerõsebb. Mindezekbõl arra a
következtetésre kell jutnunk, hogy az ugor-magyarságnak is voltak a saját fajtaelemeibõl
választott vezetõ férfiai és igen nagy számmal harcos vitézei. Ha tehát nagy általánosságban el is
ismerjük Méhely fenti nézetének helyességét, mégis szükségesnek látnók kiegészítésképpen
hozzáfûzni, hogy a turáni vezetõréteg mellett kisebb arányban az ugor fajta-elem õsei között is
megtaláljuk a vezérelemeket és harcosokat, akiknek a leszármazói a késõbbi nemesség tagjai
között helyet nyertek.

Ami a keveredés kérdését illeti, e szempontból azt a tapasztalati tényt fogadhatjuk el
zsinórmértéknek, hogy nem azonos népelemek - bármilyen közeli rokonok voltak - nem
szívesen házasodtak és keveredtek össze. A törzsszövetségbõl álló ázsiai eredetû népek
sokévszázados korszakon át éltek közös katonai és politikai szervezetben, anélkül, hogy
közöttük föltétlenül nagymérvû keveredés keletkezett volna. (Az avaroknak pl. olyan temetõit
tárták fel, ahol kizárólag mongolos, másokban kizárólag tauro-turanid csontleletek voltak, bár
kevés számban olyan temetõt is ástak ki, ahol az avarok összes fajta-elemeit meg lehetett
találni.)

Az ösztönös tartózkodás az õsmagyarság turáni és ugor fajtaelemeit is megtartotta a maguk
keveretlen alakjában. Ez a megállapítás azonban magától értetõdõen csupán a nagy számokra
vonatkozik és nem jelenti azt, hogy már az õsmagyarok között is az ugor-turáni keveredés
számos kivétele ne fordult volna elõ. A két testvérfajta ilyen keveredésére - és egyben az ugor
ágnak a vezetõ társadalmi rétegben való szereplésére - jellemzõ példát találunk az Árpád-ház
egyik tagjáról fennmaradt leírásban (Anonymus adata Almos fiáról, Zolta vezérrõl), amely a
külsõ testi bélyegek tüzetes megjelölésével határozottan arra utal, hogy ez a fejedelmi sarj is az
ugor fajta tipikus képviselõje volt.

Általánosságban mégis fenn kell tartanunk azt a véleményünket, hogy a régi idõkben az ugor
törzsek tagjai inkább egymás között és a turániak ismét egymás között keveredtek. (Gondoljunk
arra, hogy a magyarság egyes népelemei, pl. a kunok a szomszédos magyar népelemmel, vagy a
székelyek az erdélyi magyar réteggel még ma is alig keverednek!). A fajta-zárkózottságot
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késõbb a társadalmi zárkózottság is fokozta. Amidõn egyik részrõl kialakult a
nemesi-vitézi-földbirtokos rend, másrészrõl a jobbágy népréteg, a két társadalomgazdasági
osztály közötti vérkeveredés folyamatának lehetõsége újabb sorompóval záródott el. Az a
sokféle, fajtabeli, - származási, - osztálybeli, - vagyoni, - felekezeti- és egyéb
társadalomrétegezõdési válaszfal, amely a legutóbbi idõkig a magyarság tagjait egymástól
elkülönítette, számtalan kifogásolható és káros kihatása mellett egyetlen vonatkozásban hasznos
célt szolgált: hozzájárult ahhoz, hogy a magyarság faj elemei nagyrészt õsi eredetiségükben
fennmaradtak.

A magyar földmûves nép réteg alkot ja mai nemzet -testünk alaprétegét. (Ezt a népréteget a
köznyelv általában parasztságnak szokta nevezni, holott ez a megjelölés a paraszt szó ma
használatos jelentése miatt helytelen. A magyar földmûves természetes életmódjánál fogva talán
kissé nyers, de általában nem paraszt, sõt inkább nagyon is illemtudó és illemtartó). A magyar
földmûves sokban különbözik más országok földmûves társadalmától. Egészen más, mint pl. az
önérzet és önállóság nélküli szláv vagy román földmûves, de öntudatos fellépésével a germán
vagy a latin népek földmûves rétegeitõl is elüt, s még ma is leginkább a keleti török népek
(baskir, turkman, stb.) alaprétegéhez hasonlít. Ebbõl a szempontból igen nagy szerepet játszanak
a fajta-adottságok, azok a testi és lelki alkati bélyegek, amelyeket az elõzõ fejezetekben
ismertettünk. De nemcsak az öröklött sajátságok alakították olyanná a magyar
földmûves-réteget, amilyennek ismerjük, hanem a külsõ körülmények is (genotípus + paratípus).

Az utóbbiak között talán azt a tényt minõsíthetjük a legfontosabbnak, hogy a magyar szegény
szolgaréteg soha sem volt olyan igás értelemben vett jobbágy, mint az elnyomott germán
paraszt, vagy a rabszolgasorban élõ pária, az orosz muzsik. A magyar szegény réteg az
õsmagyar világban szolgasorsban élt ugyan, de - amint említettük - rabszolga soha sem volt. A
turáni fajtájú õsnépekre általában jellemzõ volt, hogy saját véreiket a függõség
legmegszégyenítõbb megaláztatásának nem tették ki, amit egyébként a turáni büszkeség nem is
tudott volna elviselni. A honfoglalás utáni századok idején pedig -amikor az európai népeket
nyugaton és északon a feudális uralmi szellem teljesen elnyomorította - magyarság csak
fokozatosan tért át a félnomád életmódról a kötött gazdálkodásra. Késõbb, Nagy Lajos és
Zsigmond idejében a mi polgáriasult, de még mindig szabad szellemû magyar szolgaréteg
betörhették volna a jobbágyság jármába, de akkor nyugaton már kitörtek az elsõ
jobbágy-lázadások és így a magyar feudalizmus népünk önérzetének letörésére sohasem
használhatott igazán drasztikus eszközöket. Az õsi örökségen kívül ez a körülmény indokolja
földmûves rétegünk sajátos keménységét, önálló magatartását, öntudatos fellépését, néha
nyakasságát. A nyugati és északi népek paraszti rétegeinek õsei valóságos rabszolgasorsban,
rabszolga életstílussal és erkölccsel lettek jobbágyokká. Ezek külföldi társadalmi néprétegek a
jobbágyság korszaka alatt és után még sokáig nem tudtak szabadulni õseik elnyomatási érzését

A magyar földmûvesség egy része ellenben a székelyektõl a kunokig és késõbb a hajdúkig
országszerte kiváltságokat élvezett, s a szabad települések erõsen befolyásolták, illetve
enyhítették a szomszédságukban lévõ kiváltság nélküli jobbágy-települések
társadalomgazdasági és lélektani szerkezetét is. Ha a magyar jobbágy gazdaságilag el is volt
nyomva és parasztságunk egy része szociális szempontból ma is elhanyagolt, lelkileg soha sem
volt úgy elgyötörve, mint a legtöbb külföldi államban, így érthetõ, hogy a magyar földmûves
elem nem görnyedõ gerincû, hanem öntudatos társadalmi réteg. Ebbõl a szempontból talán
legelõi járnak a székely földmûvesek, akik jobbágyok soha sem voltak, hanem mindnyájan
kiváltságos származású, harcos-ivadékok. Viszont az öntudatos magyar földmûves réteg
szellemi szintjét legkevésbé a nagybirtokok gazdasági cselédsége üti meg, amely sok tekintetben
ma is a jobbágysághoz hasonló társadalomgazdasági helyzetben él.
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A jobbágyság megszûnése természetesen nálunk is, mint mindenütt, az érintett földmûves
népréteg életében gazdasági és szellemi vonatkozásban egyaránt mélyreható változásokat hozott.
A felszabadult jobbágyok a nekik juttatott földeken az eddigi nagyuradalmi gazdálkodás helyett
a saját részükre szolgáló kistermeléshez alkalmazkodtak. Az önálló gazdasági életlehetõség az
egyébként is öntudatos földmûves réteg érdekelt részét nagykorúsította és belõlük alakította ki a
napjainkban szereplõ kisgazda -társadalmat. A kisgazda-társadalom megjelenésével egyidejûleg
azonban megkezdõdött földmûves népünk még további társadalomgazdasági rétegezõdése. Aki
egy kissé ismeri a falut, az tudja, hogy a földmûves nép egyes rétegeit ma talán élesebb
határfalak választják el egymástól, mint a városét. A falusi polgáriasodás folyamata magával
hozta a gazdagodás, az üzleti szellem és a rideg osztálytagozódás szellemét is. A
kisgazda-vidékeken fõosztállyá alakult a zsírosparaszt -réteg, amely vagyonosságánál fogva
környezetében valósággal uralkodik a helyzeten. Ez a réteg a szegényebb módú kisgazdákkal
már csak üzleti és politikai kapcsolatot tart fenn, de lehetõleg nem házasodik velük, a
nincstelenektõl pedig éppen gõgösen elzárkózik. Egyébként a nincstelen rétegektõl való
tartózkodás a néhány holdas törpegazdáknál is megfigyelhetõ. Végül a nincstelen földmûvesek
széles társadalmi rétege is többfelé tagozódik. Egyik részük azokból az elemekbõl tevõdik össze,
akik kis belsõségük mellett napszámból élnek, a másik, nagy részük a nagybirtokosok gazdasági
cselédsége, de ide tartoznak a (fõként a Felvidékrõl való) sommások és a külön társadalmi
arculattal rendelkezõ, erõsen kollektív szemléletû kubikus-földmunkások.

A földmûves népesség társadalmi rétegezõdésérõl szólva, nem lehet elkerülni, hogy egy
pillantást ne vessünk Magyarország földbirtokelosztási viszonyaira. (Táblát 1. 317. old.)

Ha figyelembe vesszük, hogy a trianoni országrész négymilliónyi agrárlakosságából majdnem
kétmillió lélek nincstelennek számít, akkor nyilvánvaló, hogy a fenti birtokmegoszlás olyan
társadalomgazdasági helyzetet jelent, amely sürgõs javításra szorul.

A trianoni Magyarország birtokmegoszlása, 1935
Birtokkategóriák
katasztrális holdak
szerint

Birtokok száma
Birtokok összes
területe katasztrális
holdak szerint

0-1 776.487 312.403
1-5 664.263 1.620.942
5-50 428.547 5.654.125
50-100 14.895 1.008.597
100-500 10.699 2.251.629
500-1000 1.810 1.272.054
1000-en felül 1.560 3.902.094
Összesen: 1.898.267 16.081.844
Mennyiben érdekli a fajbiológiát a földmûvesség társadalmi rétegezõdése, a földbirtok
megoszlása és a földmûvesség anyagi helyzete? Kiemeltük, hogy a földmûves emberanyagot a
magyarság alaprétegének tartjuk, miért is annak faji ereje az egész magyarságra nézve
sorsdöntõ. Alapréteg a földmûvesség nemcsak azért, mert a társadalmi ascendentismus törvénye
szerint mindenkor a nemzettest alsóbb társadalmi rétegeibõl pótlódnak a vezetésre hivatott
elemek, hanem azért is, mivel ma már ez az egyetlen társadalmi réteg, amely a maga egészében
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az õsi magyarság közvetlen leszármazottjának tekinthetõ. Amint látni fogjuk, az összes többi
magyar társadalmi rétegek erõs keveredésen estek át, csak a parasztság maradt meg a maga
érintetlen mivoltában. Aki ismeri a falu zárt társadalmát, a helyi vonatkozások erejét, a
földmûves nép röghöz kötött voltát és tradíció-tiszteletét, az megérti, hogy miért és hogyan
õrizte meg a parasztság a maga õsiségét. Kivéve a szórványmagyarság tragikus esetét,
semmilyen körülmények között sem fordulhat elõ, hogy magyar paraszt idegennel házasságra
lépjen. Ellenben igen sok magyar tájon meg lehet találni azt az életjelenséget, hogy
házasságokat csak a legszûkebb környékrõl kötnek és a beltenyésztést évszázadok során át
fenntartják. Ez a magyarázata annak, hogy parasztságunk egésze megõrizte keveretlen
magyarságát, sõt a mai napig még az egyes táj- és népegységek különleges õsisége is fennáll.

Földmûves társadalmi rétegünk fajta-megoszlására e helyen nem kell részletesen kitérnünk,
mivel a származástani (II.) fejezet azt már ismertette. Kétségkívül ez a társadalmi rétegünk az,
amelyik nemzettestünkben az õsmagyar fajták nagy számbeli fölényét biztosítja. Viszonylagos
faji keveretlenségénél fogva sorai között a túrám és ugor (kis részben fehér mongolos)
fajta-elemet óriási többségben találjuk meg. A délmagyar típusban fellelhetõ némi dinári jelleg
is olyan szerencsés beütést jelent, ami testileg-lelkileg a legkitûnõbb magyarokat adja. Mivel
földmûves népességünk faji szempontból (és amint látni fogjuk, népszaporodási szempontból is)
a nemzettest törzsét képezi, annak földhöz juttatása, s a, magyar talajban való további
begyökereztetése rendkívüli fontosságú, annál is inkább, mivel a magyarság életerejét
elsõsorban ez a társadalmi réteg képviseli és tartja fenn.

A magyar értelmiségi és városi réteg, központi helyzeténél és vezetésre hivatott szerepénél
fogva, mindenkor igen fontos feladatot teljesített a magyar nemzettestben. A honfoglalás
korának vezetõ rétege a népesség homogén volta miatt mindenkor a magyarság soraiból került
ki. Ez volt az a korszak, amikor a nemzeti vezetés valósággal 100%-os mértékben érvényesült.
Azonban már Géza fejedelem és Szent István király a keresztény hit és a nyugati kultúra
meggyökereztetése céljából az országba idegen papokat kényszerültek hozni. Bár az Árpád-házi
királyok alatt a legfõbb vezetés mindvégig az õsmagyarok kezében maradt, bizonyos, hogy már
ebben a korszakban nagyszámú idegen értelmiséget, hittérítõket, építészeket, valamint katonai
vezetõket hívtak be Magyarországba. Erre az idõre esik az idegen származású iparosoknak és
kereskedõknek a befogadása is, akik a nyugati kultúra eszközeit és az azokkal való bánásmódot
hozták a hazába. Értelmiségi és városi népelemünk legrégibb rétege a kereszténység felvétele
utáni századokban, a nyugati kultúra alapköveinek letétele és a városiasodás megindulása idején
alakult ki. Ezek között bizony eleinte vajmi kevés magyar akadt, úgyhogy az értelmiség fõként a
királyok, fõpapok, majd késõbb a városi céhek által külországokból behívott hospites
(vendégek) soraiból került ki. Fõként német papok és katonák érkeztek elõbb, késõbb azonban a
német iparosok tömegei, olasz iparosok és kereskedõk, végül görög és örmény, stb. kereskedõk
is jelentek meg. Ekkorra az õsi magyar sztyeppe-kultúrának már Írmagja is alig maradt, de
megindult az új nyugati kultúra fejlõdése nyomán a lassanként magyarokat is magába szívó
értelmiségi és városi réteg erõteljes fejlõdése.

A keresztény vallás begyökereztetése és a nyugati kultúra magvetése terén a felsorolt idegen
vendégeknek eléggé meg nem becsülhetõ haszna és örökre maradandó érdeme volt, ami arra
kötelez minket, hogy közöttünk élõ késõi utódaikat szeretettel öleljük a magyar nemzettest
kebelére. A fajbiológia szemszögébõl nézve azonban vitatható, hogy vajon õseink a mai
értelemben vett faj védelem szempontjai szerint helyesen jártak-e el, amikor a vezetéssel és
szellemi fölénnyel járó elsõbbséget fokozatosan az idegen vendégeknek engedték át. A
nehézséget nyilván az okozta, hogy a magyarságnak csak hadvezetési értelmisége volt,
amelyik-nem lehetett kultúrmunkára alkalmas. A keresztény kultúra felvétele viszont
életmentõén sürgõs volt, mert - ott Európa közepén - valóban ettõl függött létünk és

Dr. Doros Gábor: A magyarság életereje 1/3

Dr. Doros Gábor: A magyarság életereje 1/3 56



fennmaradásunk. Aligha, volt mód az eszközökben válogatni - és az Árpádházi királyok annyira
át voltak hatva a keresztény eszme fontossága és a nyugati kultúra sürgõssége által, hogy
emellett a faj védelem amúgyis természetszerû feladata nem juthatott eléggé érvényre.

Ha az Árpád-ház családi kapcsolatait megtekintjük, abból is az látszik, hogy az idegenektõl való
elzárkózás náluk ismeretlen volt és a velük való keveredés aggodalmat nem váltott ki. Amíg az
Árpád-ház fejedelmi rangban volt (900-1000-ig), tagjai mindig magyar vagy rokon törzsekbõl
házasodtak, azonban az Árpádházi királyság három évszázada alatt mindössze háromszor fordult
elõ. hogy királyi leszármazottak magyar fõúri családokkal házasodtak össze. Az összes többi
Árpád-hercegek idegen királyi sarjakat, a királyság kezdetén inkább orosz, késõbb görög és
német hercegnõket vettek feleségül. Az idegen dinasztiákkal való politikai házasságok nem
hozták meg teljes mértékben a várt eredményt, biológiailag pedig súlyos következménnyel
jártak. Egyik következmény az volt, hogy az Árpádházi család õsmagyar fajiságából lassanként
mind többet veszített, a másik pedig, hogy a sok fajilag és lelkileg diszharmonikus
házasságkötés miatt az eleinte terebélyes királyi családfa mind inkább ritkulni kezdett és végül
meddõség miatt végleg kihalt. Nem mulaszthatjuk el azt a kérdést felvetni, hogy - amennyiben
az Árpádházi királyfiak helyes faji ösztönüket követve egészséges magyar törzsfõk családjaiból
házasodtak volna -vajon a termékenységüket elveszítették volna-e? És ha a magyarságot az
újabb kor zátonyain az Árpád-ház vezette volna át, el kellett volna-e viselni nemzetünknek olyan
rengeteg szenvedést és könnyet? Az Árpádházi uralkodóház példáját azonban a magyar törzsfõk
és a régi vezérek leszármazottai nem követték. Ebben az idõben az õsmagyar fõurak még
megmaradtak faji zárkózottságukban, és ugyanez teljes egészében vonatkozott a harcos
osztályból kialakuló földbirtokos nemesi rendre. Eleknek a rétegeknek az idegenekkel való
részbeni keveredése csak a legújabb korban következett be. A városi értelmiség és a városi
polgárság ellenben a fentebb jelzett okok folytán a középkor századai alatt magán viselte az
idegen fajta-elemek hatását.

A városiasodás folyamatát a török hódoltság másfél százada erõsen visszavetette és annak lassú
irama csak a XVIII. század körül mozdult erõsebb ütemû fellendülésbe. Ekkor alkalma lett
volna a magyarságnak arra, hogy gyér értelmiségi rétegét feltöltse és a fejlõdésnek induló városi
központokban a fajtáját vezetõ szerephez juttassa. De éppen ebben az idõben újabb csapást mért
a magyarság biológiai fejlõdésére a bécsi udvar, amely tervszerû németesítõ politikájával a
magyarság értelmiségi és városi rétegeit még további idegen elemekkel szaturálta.
Szerencsésebb népeknél éppen a szellemi értékek felett rendelkezõ, kimûvelt társadalmi rétegek
képviselik és viszik elõre a nemzeti érdeket, nálunk viszont az történt, hogy a magyarság széles
rétegei szellemi vezetés nélkül álltak, mert az ország értelmiségi osztálya nagyrészben idegen
fajtájú elemekbõl állt és idegen érdeket képviselt. A fõúri osztály is elváló félben volt a magyar
nemzettesttõl. Ez idõben számos idegen arisztokratának adományoztak hazánkban nagybirtokot
és fõnemességet, akiknek egyrésze a magyar népközösségben sohasem vert gyökeret, másik
része csak késõbbi utódaiban mutatott hajlandóságot arra, hogy földvagyonával járó hazafias
kötelességét bizonyos mértékig teljesítse. A magyar születésû arisztokrácia is az uralkodóház
pórázán csüngött és sokan a bécsi udvar bûvkörében dõzsölve, elvesztették közvetlen
kapcsolatukat a magyarsággal. Nagyrészük idegen fõúri családokkal házasodott össze, az
õsmagyar törzstõl vérségileg eltávolodott és még a magyar nyelvet is elfelejtette. Késõbb ez az
arisztokrácia visszakerült a magyar földre, de kevés kivételtõl eltekintve, a fajtakeveredés
nyomait eltüntetni alig tudta. A nagytömegû, színmagyar jobbágy-népréteg politikai és szociális
jogok nélkül a felemelkedésre képtelen volt. Egyedül a nemesi társadalom állt rendíthetetlenül a
magyar vártán, turáni keménységgel, de könnyelmû, úri turáni életmóddal, amely az akkori
városi rétegektõl elzárkózva, lassú gazdasági pusztulás közben nézett vidéki birtokán a
magyarság ködbeveszõ jövõjébe. Közben a bécsi uralkodóház németesítõ politikája újabb és
újabb iparos-letelepülõk hullámával borította el a magyar városokat. A magyar katonaság
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tisztikara is részben német volt, akik itt házasságot kötöttek és utódaik városainkban
letelepedtek.

Jellemzõ, hogy az országgyûlési rendek az 1811/12. évi országgyûlésen felpanaszolták, hogy a
kamarai sóbánya, - harmincad, - posta, stb. hivatalok idegenek eltartására szolgálnak. A
bürokrácia Mária Terézia és //. József idején fõként osztrák, 1849 után pedig cseh és osztrák
volt. Értelmiségi rétegünknek idegenekkel való szaturálásához késõbb hozzájárultak szláv
nemzetiségeink is, akiknek soraiból lassanként mind többen kerültek a városi lakosság sorai
közé. A szellemi élet csúcsán, a pesti egyetemen pl. 1790-ben a négy fakultás 40 tanára közül 33
idegen volt, ami ebben az idõben nem csak idegen (fõként német) származást, hanem részben
idegen nyelvet és minden esetben idegen szellemet jelentett. Mindez oda vezetett, hogy a
mûvelõdésben szerepet játszó népesebb városainkban a magyarság aránya igen kedvezõtlenül
alakult. Emiatt az értelmiségi pályákra kerülõ ifjúság jelentékeny része a legutolsó idõkig az
idegen származású városi elemek utódaiból került ki, annál is inkább, mivel ezt anyagi módjuk
és a városi iskolákhoz való közelségük is lehetõvé tette. Igaz ugyan, hogy a fõként turáni fajtájú
nemesi társadalom egy része a régi nemesi birtokok gazdasági elerõtlenedése, majd késõbb a
nemesi kiváltságok megszûnése után felkarolta az értelmiségi pályákat és utódai révén ma is
részese a vezetõ társadalmi rétegnek. Ámde a nemesség annakidején fõként a vidéki (megyei)
közigazgatási állásokat szállta meg és az idegen szellemû központi városokat még nagyon
sokáig elkerülte.

A magyar népelemeknek a városokba való áramlása végül az utolsó évszázad alatt erõteljes
tempót vett és gyökeresen megváltoztatta városaink idegen arculatát. Az erõs ütemû iparosodás
a mezõgazdasági munkásság egy részét a nagyobb városokba szívta és azzal együtt némi magyar
kézmûiparos-elem is belejutott a városok vérkeringésébe. Legújabban már jelentkezik a magyar
kispolgárok, sõt a kisgazdák részérõl is a hajlam az utódoknak az értelmiségi rétegbe való
felemelésére, ez azonban természetesen csak a társadalmi ascendentismus lassú folyamatával
történhetik. A társadalmi rétegezõdés másik városi vonalán, a gyári munkás-tömegek
kialakulása terén sokkal gyorsabb volt az ütem. Bár az utolsó félszázad alatt a városi
gyártelepekbe százezres tömegekben áramló munkavállaló társadalmi réteg minden
származástani kiválogatás nélkül, a magyarság legkülönbözõbb települési helyeirõl (néhol
nemzetiségeket is magával ragadva) húzódott a városok felé, -mégis úgy látszik, hogy túlnyomó
arányban nincstelen magyar földmûvesek soraiból és fajta-állományát tekintve fõként az
ugor-magyar fajta képviselõibõl tevõdött össze. Ez az új városi népréteg a részben idegen
népösszetételû iparos-kereskedõ városaink régi arculatát nagy tömegeivel erõteljesen magyarrá
formálta. Tekintettel arra, hogy u kifejezetten mezõgazdasági jellegû (alföldi)
parasztvárosainkban az idegen elemek azelõtt sem tudtak gyökeret verni, a magyar városok
jellege ma már egyöntetûen magyarrá lett és csak szórványos városi rétegek õrzik neveikben az
idegen eredetet.

Mindenkinek figyelembe kell vennie azonban, hogy értelmiségi rétegünk nem õsmagyar
származásit elemei ma már tökéletesen beolvadtak az egységes magyar nemzettestbe és annak
az õsmagyarokkal teljesen egyenlõ értékû részei. Az idegen eredetû és nevû értelmiségi
rétegünkkel az történt, ami elmúlt évszázadok alatt a magyar arisztokrácia egy részével, -
csakhogy fordított módon. Míg ugyanis utóbbiak az idegen összeházasodások által 1 észben
elveszítették õsmagyar faji jellegeiket, addig az e hazába gyökerezett értelmiség a törzsökös
magyarsággal olyan sûrû házassági kapcsolatokkal szövõdött össze, hogy ezáltal nemcsak
nyelvében és szellemében, hanem faj-biológiai értelemben is magyarrá vált.

Amidõn a faj biológus a tárgyilagos igazság követelményeinek megfelelõleg megállapítja, hogy
a földmíves társadalmi réteg a maga egészében az õsmagyarság leszármazóit, a városi

Dr. Doros Gábor: A magyarság életereje 1/3

Dr. Doros Gábor: A magyarság életereje 1/3 58



értelmiségi réteg egyik része viszont a betelepült új magyarság utódait képviseli, ezzel távolról
sem szolgálja a nem kívánatos széttagolódást, hanem csak tudományos tárgyilagossággal a
társadalmi rétegezõdés faji vonatkozásait kívánja megvilágítani. A városi népréteg sorai között a
turáni és ugor fajta-elemek mellett igen nagy számban lehet alpi, dinári, nordikus, taurid és
egyéb fajtákat megtalálni, (Darányi, egyetemi hallgatók egészség vizsgálata! ), s nagyrészt
ennek tudható be, hogy a mai magyar nemzettest fajképében pl. az alpi fajta számbeli súlyánál
fogva a negyedik helyet foglalja el. Városi lakosságunknak ez a része azonban a kiválasztódás
törvényei szerint lassanként már antropológiai jegyeiben is kezd a magyarság õsi típusaihoz
áthasonulni

E helyen joggal lel lehet vetni a kérdést, hogy az idegen származású, de magyarrá vált
asszimiláltak névmagyarosítása szükséges dolog-e? Nézetem szerint a minél szélesebb körû
névmagyarosítás kívánatos, de emellett a magyarrá vált egyének utódainak nemzedékek során
törzsökös magyarokkal való összeházasodása is nélkülözhetetlen, hogy ílymódon késõi
leszármazottaik minél több magyar faji bélyeg örököseivé válhassanak.

Összefoglalva a magyarság társadalmi rétegezõdésének faji vonatkozásait, megállapítható, hogy
a honfoglaló magyarságnak a keresztény hitbe és a nyugati kultúrába való bevezetése, majd
utóbb a bécsi udvar politikája teremtette meg azokat a sajátos körülményeket, amelyek folytán a
késõbbi városi és fõként értelmiségi rétegek egyik része idegen származású elemekbõl tevõdött
össze, akik azonban idõvel utódaikban teljes mértékben elmagyarosodtak. A nagyobb magyar
városok származástanilag igen tarka és kevert fajtájú népességét az utolsó félszázad erõs
gyáripari fejlõdése nagyarányú õsmagyar eredetû társadalmi réteggel, a. nincstelen falusi
társadalom mélyérõl felfelé áramló ipari munkássággal erõsítette meg, ami városaink végleges
magyar jellegét biztosította. De mindenesetre egyedül a földmíves társadalmi réteg az, amelyik
teljes egészében az õsmagyarság leszármazottjának tekinthetõ, s emiatt ma is a nemzettest
alaprétegét és a nemzeti felemelkedés örök biológiai forrását alkotja. A magyarság faji erejét
jellemzi, hogy azok a különleges társadalmi életjelenségek, melyek a vezetõ rétegek jelentékeny
részének idegen elemekkel való szaturálódását eredményezték, nem vezettek a, nemzet
biológiai, politikai és társadalmi szétbomlásához, hanem ellenkezõleg: a magyar életerõ formálta
át és oldotta fel az újabb nép-elemeket az egységes magyar nemzettestbe!

3. A MAGYARSÁG EGYÜTTÉLÉSE A NEMZETISÉGEKKEL.

A magyar nemzettest emberanyaga társadalmi szimbiózisban él a nemzetiségi népelemekkel,
amelyek idegenbõl kerültek a Kárpátok által övezett hazába és a magyar államiság egyenrangú
tagjai, de nemzetiségileg nem magyarok. A nemzetiségeket élesen és határozottan meg kell
különböztetnünk az elõbbiekben tárgyalt azon (értelmiségi és városi) népelemektõl, amelyek
szintén idegen származásúak ugyan, de teljesen felolvadtak az egységes magyar nemzettestben
és annak oszthatatlan részeseivé váltak. Ezekkel szemben a különféle nemzetiségek önálló
biológiai egységet alkotnak, amelyek a Szent Istváni gondolat értelmében a magyar társadalom
szerves tagjai, de biológiailag a magyar nemzettestnek nem részesei, hanem azzal a
legszorosabb szimbiózisban élnek.

Az õsmagyarok és a nemzetiségi együttélés. Más néptestekkel az együttélést megszervezni és a
szimbiózis hadi, politikai, gazdasági, kulturális és nyelvi összeköttetéseit kialakítani: nem
csupán a nagy kultúr-szervezõ Szent Istvánnak volt az elve. Ennek a társadalompolitikai
életformának a gyökerét az ázsiai lovasnomád magyaroknál, sõt azt nagy idõkre megelõzõleg,
már õsnépeinknél, a szittyáknál, hunoknál és avaroknál is megtaláljuk. A magyarság õsnépeit
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nem csak azonos fajta-jellegük, mongolos-ótörök harcászati rendszerük és hasonló
sztyeppe-kultúrájuk tette egyformává, hanem társadalompolitikai szellemük is. Ez a közös
irányzat: a széleskörû törzsrendszer volt. Tudjuk, hogy a nagy õsturáni népek kisebb-nagyobb
törzsek szövetségébõl álltak, amelyek részben a nyugati, részben a keleti turáni ág hajtásaiból
tevõdtek össze. A turáni törzsek közül egyik-másik a történelem különbözõ korszakaiban
hatalmasra duzzadt népességével, kiváló harci és politikai szervezõ erejével és törzsfõnökének
egyéni értékével messze kiemelkedett a többi törzsek közül. A kiemelkedõ törzs azután
magához ragadta a többi törzsek fölött a katonai hatalmat és a, társadalompolitikai szervezést.
így jöttek létre a hatalmas szkíta, hun, avar és magyar törzsszövetségek, amelyek igen
tekintélyes embertömegeket öleltek magukba. Kérdés, hogy a törzsrendszerrel kapcsolatban
lehet-e õsnépeink társadalmi szervezetében joggal nemzetiségi kérdésrõl beszélni? A mai
értelemben vett módon természetesen nem, azonban társadalom-fejlõdési és társadalom-politikai
szempontból igen. õsnépeink politika i-katonai szervezetében ugyanis - bár rokon, de - nem
azonos népi jellegû és nyelvû törzsek tömörültek, s ennyiben hasonlítottak a mai kor olyan
nemzetiségi államához, amelyben egyetlen vezetõ alapréteg mellett más kisebbségi népegységek
is szerepelnek.

A magyarság származástana azt bizonyítja, hogy az onogur-turáni õsök évezredekkel ezelõtt
törzsszövetséget kötöttek a rokon manysi-ugorokkal, majd a szimbiózisból olyan örökös vérségi
kapcsolat jött közöttük létre, amely a két népelemet egyetlen oszthatatlan magyar nemzettestté
forrasztotta össze. Nyilvánvaló, hogy az ázsiai onogur-turáni õsnépnek már a legrégibb idõkben
az volt a társadalompolitikai felfogása, hogy más (rokon) törzsekkel szoros kapcsolatokat
létesíteni hasznos eljárás. A hunok vezetõ rétege is számos turáni és ugor törzset tömörített
magába. Az avarokról közismert, hogy a Kaukázus-környéki átvonulásuk idején pl. a kuturgur
nevû nagy turáni törzzsel szövetséget kötöttek, azzal együtt foglalták el a Kárpátok medencéjét
és negyedezredéves itteni uralmuk alatt a kuturgurokat teljesen az avar nemzettestbe
olvasztották. Végül a mogyer törzs vezetése alatt álló hét magyar törzs szövetségérõl is tudjuk,
hogy egy nyolcadik törzzsel, a törökös nyelvû turáni kabar néppel szoros szimbiózisba került.
Ez a rokon-nép a honfoglalás után átvette a magyar nyelvet és szellemet, s a rokon magyarság
nemzettestében rövidesen felolvadt.

A magyarság társadalompolitikai életszemlélete a honfoglalás után sem változott meg
atekintetben, hogy a nemzettest népállományát új elemek felvételével gyarapítani hasznos
eljárás. Láttuk, hogy az Árpádházi királyok a tatárok nyomása elõl menekülõ rokon (fõként
turáni fajtájú) kunokat, úzokat, besenyõket és jászokat igen nagy tömegekben fogadták be. s a
befogadottak elõbb a legszorosabb szimbiózis-b& léptek a nemzettesttel, majd néhány évszázad
leforgása alatt a vérrokon magyarságban ugyancsak véglegesen feloldódtak.

Nem vitás, hogy valóban bölcs magyar társadalompolitikai életelv volt az, amely a magyarság
nemzettestéhez más népelemeket kapcsolt, s azokkal a magyarságot faji, harcászati és gazdasági
erõ szempontjából gyarapította. Mindez az õsmagyarságra veszélyt vagy hátrányt nem jelentett,
sõt: a szimbiózisba került új elemek a magyarság faji erejének meghódoltak, a nemzettestbe
föltétlenül beolvadtak és annak mindenkori vérveszteségét pótolva, a magyarság biológiai sorsát
és jövõjét biztosították.

A szimbiózis eddig felsorolt eseteit az jellemzi, hogy a magyarság rokon népelemeket kapcsolt
magához, amelyek fajta-jellegüket illetõen a magyarsággal úgyszólván azonosak voltak és
abban fenntartás és gátlás nélkül felolvadtak. Nem lehet csodálkozni, hogy a magyarság õsrégi
társadalompolitikai és biológiai erõgyûjtõ rendszerét a dunamenti új hazában is fenntartani és
folytatni kívánta. Ámde sok tekintetben megváltozott a helyzet abban a pillanatban, amikor a
magyarság nem rokon-fajtájú népelemekkel, hanem a magyarságtól származás, fajta és kultúra
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szempontjából többé-kevésbé elülõ népelemekkel alkotott szimbiózist. Ezekkel az idegen
elemekkel kialakult együttélés termelte ki hazánkban azt a társadalompolitikai helyzetet,
amelyet összefoglaló meghatározással ^nemzetiségi kérdésinek nevezünk. Ilyen nemzetiségi
kérdés soha sem merült fel a faji és nyelvi beolvadást elfogadó kuturgur, kabar, kun, úz,
besenyõ, jász, stb. vérrokon népelemeknél. Ellenben a legbonyolultabb szimbiózis keletkezett a
magyar nemzettest s az abba beolvadni nem tudó szlovák, német, román, rutén, szerb, stb.
népelemek között. A nemzetiségi szimbiózis megismerése és fajbiológiai vonatkozásainak
feltárása céljából szükségesnek látszik, hogy az egyes nemzetiségekkel való együttélésünk
eredetét és társadalmi életjelenségeit a népiségtörténet mûvelõinek, elsõsorban Szabó István
adatainak felhasználásával tüzetesebben vázoljuk.

A szlovákok nemzetisége mai nemzetiségeink közül az egyetlen, amelyet a honfoglaló
magyarok ebben a hazában találtak. (A többi idegen népszórvány olyan jelentéktelen számban
volt jelen, hogy a honfoglaló magyarság tömegeibe nyom nélkül felszívódott.) Eszerint egyedül
a szlovákok nemzetiségérõl lehet joggal állítani, hogy a Kárpátok medencéjében õslakó volt. Ez
a tény azonban a szlovákok részére távolról sem jelent teljes értékû elsõbbségi jogot, mivel
elsõbbségük csupán a honfoglaló magyarsággal szemben áll fenn, de szkíta-hun-avar
õsnépeinkkel és a székely õslakókkal szemben természetesen nem. Az északi szlávok a
Kárpátok medencéjében már õsnépeink uralma alatt is jelen voltak ugyan kis számmal, mint
rabszolgák, akik önálló népiséggel, területileg összefüggõ szervezettel, kultúrával nem
rendelkeztek, õsnépeink szláv rabszolgái azonban a nagy impériumváltozások idején
szétszóródtak, maradandó letelepülésüknek és fennmaradásuknak semmi nyoma sincsen.
Csupán a VII. század táján kezdtek a nyugati szlávok, fõleg a morvák az ország északnyugati
hegyvidékén lassan beszivárogni és annak néptelen területein helyenkint harc nélkül
megtelepedni. Az elsõ népiségi szempontból összefüggõ szláv alakulat hazánk területén az avar
uralom bukása és a honfoglaló magyarság megjelenése között eltelt kb. 90 éves idõközre esik. A
honfoglaló magyarok az ország területén szétszórt, elenyészõ szláv rabszolga-maradékon kívül
egységes népiségi közösségben élõ szláv elemeket csak a Morva és Garam folyók között
találtak, de ezek néptömege sem volt számottevõ, õseink azonban, Konstantin császár és Regino
apát feljegyzései szerint Szvatopluk meghódoltatása után az itt lakó szlávok nagyrészét is
kiûzték, úgyhogy soraik a Kárpátok medencéjében még inkább megritkultak. Ismeretes, hogy a
szlávok által ellepett északnyugati vidék mögöttes területei (a liptó-zólyomi részek) a
honfoglalás idején megyenagyságú területeken lakatlanok voltak és ott akkori szláv településnek
semmi nyomát nem lehet felfedezni. Mindezek szerint vitán felül áll, hogy a mai szlovákok õsei
a hun-avar-székely uralom korszaka után, de a magyarság bejövetele elõtt õslakók voltak, de
nemzetiségi õsiségük kizárólag a Morva-Garam közti területre szorítkozik. Mindazokat a többi
területeket, melyeket a szlovákok ina laknak, a késõbbi évszázadok során a magyarságtól
fegyvertelen hódítással szerezték meg és észrevétlen betelepülés útján foglalták el.

A kezdeti morva-szláv népsziget idõk folyamán a szomszédos cseh-morva területekrõl
jelentékeny más szláv elemekkel gyarapodott. A mai szlovákok õsei a XII-XIII. században
kezdtek nagyobb számú nemzetiségi réteggé fejlõdni, s fejlõdésük során a cseh, morva, lengyel,
rutén és egyéb szláv eredetû népességen kívül már némi magyar és német elemet is szívtak
magukba. így alakult ki a cseh-morváktól eltérõ etnikummal és kultúrával rendelkezõ
szlovákság, amely ma már egynémely vonatkozásában jobban hasonlít a magyarsághoz, mint a
cseh-morvasághoz.

A nagy népszaporaságú szlovák nép az északnyugati hegyvidék középsõ részétõl északra és
keletre hatolva, lassanként betöltötte a magas hegyláncok település céljaira megfelelõ völgyeit
és lassanként, mintegy észrevétlenül körülfolyta az eredetileg odatelepedett õsmagyar
népszigeteket. A huszita korszak kegyetlen pusztítása sok ilyen õstelepülõ magyar szigetet
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tüntetett el. A tatárjárás utáni magyar pusztulás idején, a lakatlanság és szervezetlenség elõnyeit
kihasználva, a szlovák népmozgalom hullámai elõre nyomultak és kelet felé elérték a zólyomi,
sárosi, zempléni és ungi területek némelyik részét. A szlovákság a keleti részekre hatolt szláv
szórványokkal, valamint a lengyel és rutén - részben magyar - elemekkel keveredve, kialakította
magából a keleti szlovákságot. A szlovákok népterülete a középkor végén Pozsony fölött
kezdõdött és észak felé a Kárpátok gerincéig, kelet felé az Ungig húzódott. A nyugati részen az
ebben az idõben már elmerülni készülõ magyar népszigeteket körülölelte, kelet felé pedig rutén
szórványokat olvasztott magába. Fontos azonban megjegyezni, hogy a szlovákság déli irányban
még a középkor végén sem lépte át a hegyvidék-szélek. Mályusz és Szabó számításai szerint a
Kárpátok medencéjében a XV. század végén a kb. 3, 200. 000 magyar mellett kb. 800. 000
nemzetiségi elem élt, amibõl mintegy 300. 000 lélek volt szlovák.

A török uralomnak a magyar nemzettestre gyakorolt másfél évszázadig tartó pusztító hatását a
szlovák terjeszkedés a maga részére nagymértékben kihasználta. A magyarság nem tudott
népességében gyarapodni, sõt a török vész után megritkult emberállományából kellett a
lakatlanná tett részeket pótolnia. A szlovákság (miként a többi nemzetiség is) ezalatt az idõ alatt
erõsen megszaporodott és minden ritkuló népterületre bevándorolt. így történt, hogy a XVIII.
század végén a szlovák nemzetiségi vonal a középkori tót népiségi területhez képest már
mindenütt 10-40 kilométernyire mélyítve nyomult dél felé. Ez a terjeszkedési folyamat
eredményezte, hogy a szlovák népiség sok helyen leereszkedett a dombos vagy sík magyar
vidékre. A szlovák népi hullámnak sok nyitrai, abaúji, zempléni, ungi honfoglaláskori õsmagyar
település esett áldozatul. A sárosi medence, amely még a török hódoltság idején is tiszta magyar
volt, a szlovákoké lett, sõt terjeszkedésük nyugat felõl már Kassa környékét is elérte. Mindennek
az lett az eredménye, hogy az északi folyóink völgyébe messze felnyúló õsi magyar települések
a szlovák néptengerben elvesztek, sõt lassanként a szlovák nemzetiségi tömegek kezdtek
nyúlványokat bocsátani az egységes magyar népterületek testébe (surányi szlovák vidék és a
nógrádi, Aszódig lehúzódó tót népszigetek). Eközben a szlovák népesség területén lévõ tisztán
vagy túlnyomóan magyar (esetenként részben német) õslakosságú városokba is benyomultak és
a nyelvterületükön fekvõ városok lakosságának egy részét szlovák-emberanyaggal töltötték fel.
Legvégül a szlovákság az utóbbi évszázadok alatt, összefüggõ nemzetiségi vonalának
elõretolása mellett, a nagy magyar néptest közepén, távolabbi területeken is alakított ki önálló
népszigeteket (Pest, Borsod, Abaúj és Zemplén megyékben, valamint Békéscsaba környékén,
amely utóbbi település annyira megduzzadt, hogy Arad és Csanád megyékbe is bocsátott ki
magából rajokat).

A szlovákok leszármazásának és népesedés-földrajzi elhelyezkedésének vázolása után vessünk
egy pillantást a szlovákok tájképére. A szlovák néptest - mint minden újkori néptest - különbözõ
fajták összetevõjébõl alakult. Alapanyaga az ugor-keletbalti, amely fajta-eredetét olymódon
nyerhette, hogy az ugorság Volga-menti õsnépének nyugati szárnyából egy ág letört és a
népvándorlással északnyugat felé sodródott. Itt népesebb szláv elemek telepedtek rá és
politikailag, majd nyelvileg magukba olvasztották. Ez a fajtáját részben megõrzõ ugor-keletbalti
népesség azután idõk folyamán különbözõ további fajta-elemeket vett magához, amelyek közül
legfontosabb a dinári elem volt. A szlovákok többségében a jelzett két fajta-elemet tisztán vagy
keveredett állapotban fel lehet találni. De ezeken kívül némely õsmagyar területen élõ
szlovák-népsziget fajta-jellegében éppen úgy fel lehet ismerni a régen beolvasztott magyarság
turáni jellegét, mint a szlovák kultúra egy részének magyar eredetét. Némelyek az egész
szlovákságot két részre tagozzák és nyugati tótokról (szlovákok), valamint keleti tótokról
(szlovákok) beszélnek. Az elkülönítést sok etnográfiai és nyelvi különbség indokolja, bár ez a
kérdés tüzetesebb felderítést igényel. A szlovákokkal való szimbiózis hozza magával, hogy a
magyar-szlovák lakosságú városokban és a szlovák népi területek határszélén esetenként
magyar-szlovák házasságok létrejöhetnek. Kérdés, hogy fajbiológiai szempontból ezeket a
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keveredéseket miként ítéljük meg? Figyelembe véve, hogy 1. a szlovákok alaprétege
ugor-keletbalti, amely fajta azonos a magyarság egyik fõ fajta-elemével, 2. lényeges összetevõje
a dinári, amely fajta a fajta-skálában nem áll messze a magyarságtól és 3. a szlovákság már
régebben magába olvasztott magyar eredetû elemeket, amelyek a mi faji alkatunkat képviselik: a
magyar-szlovák házasságok ellen fajbiológiai szempontból általában kifogást emelni nem lehet,
s a magyarság és szlovákság fajta-elemeinek keveredésébõl származó hybridek dysharmonikus
utódoknak nem minõsíthetõk.

A németek nemzetisége a Kárpátok medencéjében nem volt õslakó, hanem a magyar
honfoglalás után telepedett be. A városi német eredetû lakosságról már a társadalmi rétegezõdés
tárgyalása során szóltunk. Ezek a népelemek a magyarságba teljesen beolvadtak, az egységes
magyar nemzettest oszthatatlan és szerves részét képezik és így nem számítanak a német
nemzetiségi csoportok közé.

Német nemzetiségeknek azokat a népelemeket nevezzük, amelyek különálló településekben õsi
német nyelvüket és egyéni népi jellegüket megõrizték. Itt-ott, különösen
Észak-Magyarországon, már a XII. században megjelentek ilyen különálló népiségû német
telepesek, akik azonban eleinte nem tudtak gyökeret verni és vagy visszatértek õshazájukba,
vagy beolvadtak a magyarságba. Az elsõ nagyobb mérvû és maradandó jellegû német település a
szászoktól származott, akiket Erdélyben és Szepességben a XII- XIII. században telepítettek le.
Az erdélyi szászokról II. Endre király 1224. évi diplomája azt mondja, hogy azok néhai Géza
király hívására- ad vocationem-jöttek az országba. A szepesi szászok kiváltságai viszont V.
Istvánnak 1271. évi oklevelén alapulnak. Ezek a kiváltságos adománylevelek földek nyújtása
mellett a betelepítettek részére - mint ismeretes -némi önkormányzati jogukat, valamint nyelvük,
egyéni kultúrájuk és népiségük szabad fenntartását biztosították. Települési területük nem volt
egységes, hanem három-négy gócpontban, a Nagyszeben-környéki Király -földön, Barcaságban,
Beszterce és Szepesség vidékén terült el s ehhez kisebb kisugárzások csatlakoztak. Németalföldi
õshazájukról tudjuk, hogy az nem egyetlen német tartomány volt ugyan, de a szászság zöme
kimutathatóan mégis Luxemburg és Mosel vidékérõl származott. A szász telepítés volt
tulajdonképpen az elsõ minta, amelyhez többé-kevésbé hasonló módon a késõbbi századok alatt
a többi nemzetiségi tömegeket betelepítették.

Az ország népe a városi németségnek a középkorban magyarrá nem alakult részén és a
szászságon kívül még a XIV-XV. században a nyugati határvidéken, a nagy német nemzettömb
szomszédságában észrevétlenül elõre nyomuló németséggel is megszaporodott. Itt a német
nemzetiségi terjeszkedésnek számos õsmagyar települési sziget esett áldozatul. Azonban az itt
folyó terjeszkedés ellenére is a XV. század végén a Kárpátok medencéjében élõ 4, 000. 000-nyi
népességünkben a kb. 3, 200. 000 magyar mellett csak mintegy 150. 000 német (és kb. 650. 000
egyéb) nemzetiségi elemet találunk. A török uralom és annak faj pusztító következménye a
nemzetiségi történelemben sorsdöntõ változásokat hozott. A törökök ki-verése után nagy
területek maradtak lakatlanok. E területek jelentékeny részét a visszatért magyarok telítették
ugyan, de azért a népi kiegyenlítõdés által bekövetkezõ erõs népritkulás miatt tág tere nyílt a
nemzetiségi beáramlásnak is. A XVIII. század volt a telepítések nagy korszaka. Ez idõben a
túlszaporodott németországi népesség nélkülözõ rétegei a rossz gazdasági évek és a magas
adóterhek hatása alatt széles hullámokban jöttek mozgásba és részben Franciaország, Anglia és
Hollandia gyarmatai, valamint Oroszország gyérlakosságú sztyeppéi (Volga-vidéki német
kolónia! ), részben Magyarország felé áramlottak. A bécsi összmonarchia legfõbb irányítói
nemcsak jó szemmel nézték a németség magyarországi beáramlását, hanem azt minden erõvel
elõsegítették. Eleinte ugyan magánúton kezdõdött a nagy telepítési akció, késõbb azonban maga
a központi hatalom vette az ügyet a kezébe.

Dr. Doros Gábor: A magyarság életereje 1/3

Dr. Doros Gábor: A magyarság életereje 1/3 63



Buda felszabadulása után már 1686. körül megindult a németeknek a magyar városokba való
beáramlása. A nagyobb tömegekben való tervszerû telepítés azonban az 1710. évvel kezdõdött
meg, amikor Németországból elõször hoztak földmûves parasztokat a munkáskéz hiányában
szenvedõ magyar uradalmakba. A német telepesek beszervezése felhívás által, vagy kiküldött
toborzók gyûjtése útján történt. Elsõsorban a Habsburg koronabirtokok hivatalos telepítése,
emellett pedig számos magyarországi nagybirtokos magántelepítése képezi az ílymódon
meginduló nemzetiségi áramlás alapját. Károlyi Sándor gróf volt az egyik legelsõ nagybirtokos,
aki a nyugati sváb-német vidékek szárazsággal sújtott ínséges vidékeirõl szatmári birtokaira
pontosan körülírt kiváltságokkal nagyszámú telepest költöztetett be. Az uradalmak telepítését az
1698-ban megjelent császári rendelet vezette be, amely elõírta a telepítési szerzõdések
irányelveit. Ennek nyomán történtek a nagymérvû dunántúli sváb telepítések is a bakonyi,
vértesi, baranyai és tolnai területekre.

---- 2. rész ---
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Mária Terézia és II. József uralma alatt a német telepítések irama tetõpontját érte el és c téren a bécsi udvar elõtt
különösen nagy érdemeket szerzett a hírhedt Grassalkovich Antal. A legnagyobb telepítõ akkor már maga a kincstári
kamara volt, amelynek birtokai egyrészt a török hódoltság alól való felszabadulás, másrészt a Habsburgoknak be nem
hódolt magyar fõurak birtokainak elkobzása folytán óriásira gyarapodtak. A legutolsó nagy sváb-telepítések már egészen
komoly szervezettséggel történtek, amelynek során egyrészt a toborzók Németországban pontosan listázták és indították
útnak a jelentkezõket, másrészt az új hazában az érkezõket már kijelölt házhelyek, kimért földek, helyenként felépített
házak, sõt gazdasági és háztartási eszközök várták. (Hát szegény itthon nyomorgó magyar véreink ugyanakkor mit
kaptak? Szerzõ.). A kincstárnak egészen a XVIII. század végéig tartó telepítési akciói mellett, a sváb-telepítésekbõl a
magyarországi arisztokrácia továbbra is kivette részét. így alakultak ki a dunántúli, szatmári, stb. kisebb-nagyobb német
nemzetiségi szigetek, amelyek népessége a részükre biztosított igen elõnyös kiváltságok élvezete következtében
megerõsödött, elszaporodott és azóta is erõteljes népiségi életet él. Az ide telepített földmûves-svábok, akik a
behonosodott német eredetû városi elemekkel semmi kapcsolatba nem kerültek, teljesen zárt etnikumban élnek, ahol
német nyelvüket és népi jellegüket változatlanul megõrizték. A sváb nemzetiségû elemek származási helyét majdnem
olyan nehéz kimutatni, mint a magyarrá vált városi németség eredetét. A telepítés ugyanis általában nem meghatározott
tartományokból, vagy zárt német területekrõl történt, hanem olymódon, hogy a toborzó ügynökök sorra járták a kis német
államokat és a vállalkozó családokat a legkülönbözõbb vidékekrõl gyûjtötték össze. A hazai német telepesek
fajta-állományának vizsgálata alapján azonban annyit mégis meg lehet állapítani, hogy északnémetek alig kerültek
hozzánk, ami abból következtethetõ, hogy a svábjaink között csak kis számban van nordikus fajta-elem. Dinári is kisebb
számban fordul elõ, ellenben a svábságunk alaprétege az alpi fajta, amely mellett egyéb, részben már magyar földön
szerzett fajta-összetevõk szerepelnek. Nordikus elem a Kárpátok medencéjébe elenyészõ számban a városi németséggel,
nagyobb számban csupán a teljesen zárt etnikumot képezõ szászok révén jutott.

Kérdés, hogy a német nemzetiségû elemekkel való esetleges keveredés kérdésében a fajbiológia milyen álláspontot foglal
el? A rövid-fejû magyar fajta-elemeknek a nordikus szászokkal való összeházasodása nem látszik ajánlatosnak, bár ez a
szászok nagymérvû faji zárkózottsága miatt amúgyis a legritkábban fordul elõ. A hazai svábokkal való esetleges
összeházasodás ellen viszont az alpi rassznak a fajta-skálában való közeli elhelyezkedése miatt fajbiológiai szempontból
általában kifogást emelni nem lehet. A magyarság és a németség fajta-elemeinek keveredésébõl származó hybridek
dysharmonikus utódoknak nem minõsíthetõk.

A románok a Kárpátok medencéjében elhelyezkedett nemzetiségek közül azok, amelyeknek származását sokan vitatják.
Maguk a románok a regátban hivatalos tanterv szerint azt tanítják, hogy a románok dákó-római leszármazottak és
Erdélyhez való kapcsolataikat a dákok-tói és az ó-rómaiaktól örökölték. Ámde a dákok és ó-rómaiak közti rokonság
indokolatlan feltevés és a két nép között fajtabeli, nyelvi és kulturális összefüggést megállapítani lehetetlen. Ellenben az
újabb kutatásokból úgy látszik, hogy a dákok (daha-k) szkíta õsnépünk egyik ágát képezték. Az is közismert, hogy a mai
románok és az ó-kori rómaiak rokonságára tudományosan elfogadható bizonyítékot felhozni nem sikerült. /1 Az órómaiak
- közismerten - nordikus fajtájúak voltak; a románok között ennek a fajtának nyomai sincsenek. /

A románok õsei az itáliai-római félszigeten sohasem laktak. A románok kétségkívül a Balkánról származtak. Megbízható
nyelvi vizsgálatok szerint a románok õshazája az albánok szomszédságában volt, s a VI. században balkáni vándorlásaik
során kerültek a bolgárok és délszlávok közé. A Balkánon az ó-római impérium nagyon hosszú korszakon át tartotta
uralma alatt a népeket és ezalatt a Balkán-provinciákban (Illirycum, Dalmatia, Moesia, Dardania), különösen az adriai
partok környékén lakó egyszerû népekre a latin nyelvbõl sok ráragadt. Ez a kizárólagos nyelvi kapcsolat az alapja annak,
hogy a románok magukat latin népnek és az ó-rómaiak leszármazottainak tartják. A tudományos kutatások azonban azt
bizonyítják, hogy az õseik trák-illír pásztorok voltak, akiknek egyes utódai, a románok fajrokonai (Macedóniában az
arumunok, Albániában a farserioták, Vardar vidékén a megleniták) ma is a Balkánon élnek. A Balkán délvidékén alakult
ki az I. évezred második felében egyrészt az illírek és trákok utódaiból, másrészt a dalmata mediterránok, bolgárok és
délszlávok összeverõdött elemeibõl az az egyszerû hegyipásztor nép, amelynek leszármazottai a mai románok. Ezekhez
az alapelemekhez csatlakoztak a Kárpátokon túl az ott talált kisebb számú kun- és besenyõ maradványok, valamint a
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jellegzetes elõázsiai elemek és a székelység Kárpátokon túli népnyúlványai. A Kárpátokon belül a késõbbi román
nemzetiség viszont helyenként magyar és rutén elemeket szívott magába.

Az õsoláh (vlach = oláh = pásztor) vándorló hegyi pásztornép egyes észak felé húzódó részei csak a X. században érték el
az Alduna vonalát, ahonnan jelentéktelen szórványai is csak jóval a honfoglalás után, a XI-XII. században jutottak el az
erdélyi Kárpátok legdélibb hegyalakulatai közé. Kétségtelen, hogy soha azelõtt román népiséghez tartozó népelemek
Erdélyben nem voltak találhatók! Számbavehetõ beáramlásuk csak a XIII. század folyamán kezdõdött meg, amely idõbõl
okleveles bizonyítékok vannak román telepedésrõl. Nincsen Erdélyben egyetlen õsi folyóvíz-, hegy- vagy községnév,
amelynek eredetét a román nyelvbõl lehetne származtatni, ellenben a beözönlõ és itt elszaporodó románok vették át és
formálták át az õsi magyar neveket; még Erdély (Erdõelve) román nevét, az Ardealt is tõlünk kapták.

A románok erdélyi megjelenése és népiségük itteni felduzzadása a beáramlás képét mutatta. Nem bennszülöttek voltak,
miként a kevésszámú nyugati szlovákok, nem vendégek, mint a X-XI. századbeli német jövevények, vagy betelepítettek,
miként a késõbbi századok svábjai, hanem olyan népeiéinek, amelyek egyenként, családonként vándorolva, kevés hegyi
állatállományukkal és kezdetleges háztartásukkal nyomultak át a magyar határon. Itt szétoszlottak és meghúzódtak a
kevéssé lakott hegyekben és õsrengetegekben, majd a magyarlakta területek felé sodródva, igénytelen munkabérért
beálltak mezõgazdasági munkásnak. Ez a be-szívódási folyamat egyik csoportot vonta a másik után. Amikor rájöttek,
hogy az emberséges magyarok és székelyek tûrik a beáramlásukat, nem üldözik el õket, sõt helyenként (a betelepített
nemzetiségek mértékénél kevesebb) kiváltságokat is nyújtanak nekik, vajdáik vezetése alatt már nagyobb törzsek is
bemerészkedtek. Ahol pedig az 1241. évi mongol-tatár pusztítás egész magyar falvakat tett néptelenné, ott az
államhatalom és a magánföldbirtokosok nem csak elnézték, hanem elõ is segítették a románok letelepedését. A XIV.
században a románok szórványos szivárgása Fogaras, Hunyad, Szörény, majd utóbb Bihar és Máramaros területére
tömeges beáramlássá alakult. Ezt a folyamatot nem csak az erdélyi gazdasági és kulturális viszonyok vonzó hatása, hanem
az a körülmény is táplálta, hogy a török nagyhatalom a XV. században a Balkánon már erõteljesen terjeszkedett és
õshazájukból nagy román tömegeket késztetett menekülésre. Így történt, hogy a XV. század végén a Kárpátok
medencéjében élõ 4, 000. 000 lakos közül a 3, 200. 000 magyarra már kb. 150. 000 román (és 650. 000 egyéb)
nemzetiségû lélek esett.

A XVII. és fõként XVIII. század alatt a románok Erdélybe irányuló további áramlása fokozódott. A szomszédos
Havas-Alföld és Moldva vidékén a török szultán által kinevezett fejedelmek olyan rémuralmat teremtettek, amilyen egész
Európában alig volt. Az akkori román vajdaságok jobbágyai nem sokkal voltak különb sorban, mint az ó-kor rabszolgái:
kiszipolyozták éheztették, verték, adás-vétel tárgyává tették õket. Ez a kegyetlen, bánásmód tömegével hajtotta át
Erdélybe a rossz sorsban élõ románokat. Szabó István szerint az erdélyi románság száma 1700-ban még 250. 000,
1730-ban 425. 000, 1765-ben már 547. 000 körül volt. így történt, hogy a nagymérvû román bevándorlás miatt a XVIII.
század végén a román nemzetiség száma egész Magyarországon elérte a 800. 000-et! A román népi elõnyomulás vonala
elfoglalta az azelõtt magyarlakta völgyeket is, gyûrûjében ^õsi településû magyar népszórványokat ölelt körül és
tömegeivel különösen Szatmár megyében, Bihar déli részén, valamint Arad megyében leereszkedett a hegyek közül és a
magyar síkságon messzire elõretolódott.

Lássuk most, hogy a Kárpátok medencéjének ez a számbelileg legnagyobb kisebbségi népe a faj képét illetõleg miként
ítélhetõ meg. A románok eredetére vonatkozó megállapításainkból önként következik, hogy a többféle õsoláh népcsoport
leszármazottainak népvegyüléke más és más jelleget tüntet fel aszerint, hogy melyik-részében milyen alapanyag jutott
túlsúlyra. Sok különbség mutatkozik a regáti és az erdélyi románok között is, noha bizonyos fõ-jellegekben a kétségtelen
hasonlóság fennáll közöttük.

A románságnak két fõ fajta-összetevõje van, egyik a dinári, másik a mediterrán. A dinári fajta jelenléte a románok
eredetébõl önként következik. Ugyanazokat a dinári elemeket találjuk meg a románságban, mint az albániai és macedóniai
(farseriota és arumun) faj rokonaikban. A dinári fajtának, mint fõtényezõnek, a szerepét mindenképpen indokolja és
kihangsúlyozza a románok balkáni származása, hiszen a Balkán-félszigeten az egyetlen eredeti fajta õsidõkre
visszamenõleg a dinári volt. Már a románok õsnépeinek, a trák és illír pásztoroknak a faj képében a dinári elem játszotta a
fõszerepet. Emellett a nyelvkutatás minden kétséget kizárólag bebizonyította, hogy az oláh õsnép a régi települési helyén
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mind nyelvileg, mind népileg erõsen keveredett a délszlávokkal, s ennek következtében a románok dinári jellege még
inkább megerõsödött. (Hogy pl. a románoknak fõként Szatmár megyében látható kisebb számú szõke-dinári fajtájú eleme
milyen keveredésbõl nyerte az általam észlelt világos szem- és részben hajszínét, az még további kutatást igényel). Tény,
hogy az erdélyi románok fölényesen túlnyomó része a tiszta dinári fajtajelleget mutatja fel és ugyanazt lehet Románia egy
részében megtalálni. A románság másik fõ fajtaösszetevõje a mediterrán rassz, mely a román alföld vidéken,
különösképpen Bukarest környékén nagy mennyiségben, Erdélyben viszont kisebb számban található. A mediterrán fajta
a román nemzetiség soraiba a románok õshazájából, a Balkán-félsziget délnyugati partvidékérõl származott. Ez a
partvidék (Dalmácia, Albánia) régente is a Földközi-tenger forgalmi zónájának a hatókörébe esett és így oda a
Földközi-tenger környékén otthonos mediterrán rassz szórványai mindenkor kirajzottak. Érdekes fajbiológiai jelenség,
hogy ezek a mediterrán fajta-elemek északkeleti irányú vándorlásuk alkalmával inkább Románia lapályos, melegebb
éghajlatú, s tengerparti részeit lepték el, az erdélyi hegyek közé telepedésre pedig a hegyi életmódhoz inkább szokott
dinári-fajtájú románok vállalkoztak. Természetes viszont, hogy az oláh õshazából bizonyos számú mediterrán elemet az
utóbbiak Erdélybe is magukkal sodortak. A regátban, különösen annak délkeleti részén és Bukarestben jelentékeny
számban tûnik fel az elõázsiából származó taurid fajta is. Végül az erdélyi román nemzetiségi tömegekben, ahol azok
õsmagyar településekre ültek rá, turáni fajta-elemeket is ki lehet mutatni, akárcsak Románia egykor kunok és székelyek
által lakott vidékein. (A Szilágyságban végzett román-vizsgálataimból kiderült, hogy a nagyszámú dinári és kisebb számú
mediterrán elemek mellett turáni fajta-elemek is szerepelnek. Ugyanitt kimutattam, hogy népileg nagyszámú õsmagyar
család olvadt be a román nemzetiségi tengerbe!).

Ami a magyarságnak a román nemzetiségi emberanyaggal való összeházasodási kérdését illeti, erre csak olyképpen lehet
elfogadható véleményt adni, ha a románokat fajta-részeikre bontva ítéljük meg. Meg kell állapítani, hogy a mediterrán
típusú románok a magyarság fajképében szereplõ rasszoktól fajbiológiai tekintetben némileg elütnek és így a kétféle
emberanyag házasságából származható utódok létrejötte nem felel meg a fajbiológia kívánalmainak. A dinári fajtájú
románokkal való esetleges összeházasodás ellen tudományos szempontból általában kifogást emelni nem lehet, mivel a
dinári rassz a fajta-skálában a magyarság elemeitõl nem áll távol, s így a magyarságból és a románság dinári elemeibõl
származó hybridek dysharmonikus utódoknak nem minõsíthetõk.

A rutének nemzetiségének a magyarsággal való szimbiózisa sok hasonlóságot tüntet fel a románokéval. A rutének is a
magyarok honfoglalása után két-három évszázad múlva kezdtek lassan átjutni a Kárpátok hegygerincén. Beáramlásuk már
a XII-XIII. században észlelhetõ volt, amikor is ez a pásztorkodásból élõ, egyszerû északkeleti szláv vándornép az Erdõs
Kárpátoknak a magyarok által lakatlanul hagyott erdõségeibe beszûrõdött. A Kárpátokon túl fekvõ õshazájukban
rövidesen híre ment, hogy a magyarok a beköltözõket nem ûzik el. így a rutének, akiket kenézeik, a régi hazában
rabszolgaként szipolyoztak és kínoztak, a hegyi legeltetésre és fatermelésre alkalmas magyar területre mind sûrûbb
rajokban húzódtak át. Eleinte a beljebb esõ, lankásabb vidéken telepedtek meg és csak elszaporodásuk után húzódtak a
mind magasabb hegyek felé, egészen a határszéli hegyláncig. A XIII- XIV. században már a Tisza máramarosi folyásától
a szepesi Poprádig egész északkeleti területünket elárasztották, noha ebben az idõben népszámuk még nagyon gyér volt.
A XV. század végéig lélekszámuk csupán annyira növekedett, hogy a Mályusz-Szabó-féle számítások szerint az ország
akkori négymilliónyi népességébõl a 3, 200. 000 magyarra mindössze kb. 80. 000 rutén (és 720. 000 egyéb) nemzetiségû
elem esett.

A XVI. században a ruténség népi határvonala dél felé még csak itt-ott, kis területeken lépte át a hegység lábát. De a
XVII. század folyamán a rutének leáramlása már megindult a síkföld magyar falvai felé. A magyarságnak ezek az
elõretolt õrhelyei ebben az idõben alig népesedtek, sõt lélekszámban inkább megfogyatkoztak, mivel a törökvész által
megritkított déli magyar területek azok lakosságának egy részét magukhoz szívták. A ruténség alkalmas idõpontot talált a
déli irányban fekvõ termékenyebb vidékek felé való elõnyomulásra. És valóban: népi tömegük a XVIII. század végén már
Ugocsától Zemplénig úgyszólván mindenütt lehúzódott az õsmagyar településû lapályos területekre, így történt, hogy a
rutén nemzetiségi terjeszkedés elérte Ugocsa megye nyugati határát és Zemplén megyében egyes szórványai a Bodrogig
tolódtak elõre.

A kárpátaljai nép származására vonatkozólag kétségtelenül megállapítható, hogy az a nagy északkeleti szláv népcsalád
egyik hajtását képezi. A ruténeket a vándorlás korszakában a néphullámzás ereje sodorta az Erdõs Kárpátokkal
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szomszédos túlsó oldalra. Vannak, akik nyelvi és népi vonatkozásokra való hivatkozással, a ruténekben az ukránok egy
leszakadt ágát vélik felismerni. Ezt a feltételezést még eddig nem sikerült hiánytalanul bebizonyítani és csak annyi
kétségtelen, hogy valamelyik szláv népcsoportnak az alaptörzsétõl messzire elvándorolt és nálunk jobb hazát talált népi
elemérõl van szó.

Ami a rutének fajképét illeti, azt látjuk, hogy fõ alkotó eleme a dinári, ami mellett ugor-keletbalti rasszt és a magyarsággal
keveredett részén nemzettestünk egyéb fajtaelemeit is megtaláljuk. A ruténség a hegyvidéki dinári fajta Balkán-Dinári
Alpesektõl egészen a svájci hegyekig húzódó tömegeinek északkelet felé úgyszólván az utolsó nagyobb népnyúlványa.

A magyar nemzettesthez tartozó népelemeknek ruténekkel való esetleges összeházasodása ellen fajbiológiai szempontból
kifogást emelni nem lehet, s a magyar és rutén fajtaelemek keveredésébõl származó hybridek dysharmonikus utódoknak
nem minõsíthetõk.

A szerbek (horvátok, bunyevácok és egyéb délszlávok) a magyar nemzettesttel szimbiózisba kerülõ nemzetiségek közül,
betelepedésük idõrendi sorrendjét illetõleg, az utolsó helyen szerepelnek. A XIV. században ugyanis a szerbeknek
(rácoknak) hazánk területén még semmi nyomát nem lehet kimutatni. Maga a régies rác szó a XV. században a latin
rascianus = menekült elnevezésbõl származott. Ebben a században tûntek fel elõször a szerb menekültek a délvidéken, s
számuk akkor olyan rohamosan kezdett növekedni, hogy az 1481. évi oklevelek már szükségesnek tartották a szerbek
tizedmentességét és némely kiváltságait rendezni.

A szerb menekültek a Balkánon hatalmas erõvel elõretörõ török nagyhatalom vészhírnökei voltak. A turáni katonai
szervezetû törököknek a balkáni pásztor-népek fölött aratott döntõ gyõzelmei után a délszlávok észak felé szóródtak. Ezek
a Balkánról egészen a mai Hajdúságig eljutó szerb menekült pásztorok és egyéb fél-nomád csoportok eleinte nem igen
tudtak a magyar politikai és agrikulturális rendbe beilleszkedni. Azután pedig rövidesen jött a törökök elõretörése nyomán
a nagy középeurópai vérzivatar, amely magát a magyarságot is évszázadokra kilökte a fejlõdés és rend útvonalából.

A szerb nemzetiséggel alkotott szimbiózis életjelenségének eredete és jellege a többi nemzetiséggel szemben újszerû volt,
amennyiben annak alapjául és magyarázatául a menekülés szolgált. A XV. század végén a Kárpátok medencéjében élõ
négymilliónyi népesség 3. 200. 000 fõnyi magyarságára már kb. 100. 000 menekült szerb (és kb. 700. 000 egyéb)
nemzetiségû elem esett.

A szerb menekültek beözönlése a Nagymagyar-Alföld török hódoltságának idején is tovább tartott. A városokat szerb
kereskedõk, az ország különbözõ vidékeit a még fél-nomád szerb pásztorok és hajcsárok tömegei lepték el. Az 1690.
évben ez a folyamat igen komoly fordulatot öltött, amikor Csernovics Arzén ipeki pátriárka vezetésével, mintegy 30-40.
000 ó-szerbiai család lépte át a határt és kért Magyarországon való letelepülésre engedélyt. Ez a hatalmas embertömeg
földönfutóvá lett, amikor a császári seregekkel való szövetkezés miatt a túlerõvel közeledõ török elõl vad meneküléssel
kellett puszta életét mentenie. A többi menekült csoportokkal együtt Csernovics nagyszámú szerb népe - bár az osztrák
Habsburg uralom szívesen fogadta õket - eleinte nehezen tudott e hazában elhelyezkedni. A Duna-Tisza közének déli
részérõl rövidesen tovább kényszerültek menekülni, mivel a törökök oda is betörtek és azt a területet is fennhatóságuk alá
hajtották. A menekülõk elárasztották Szlavónia magyar területeit, Bács-Bodrog, Csongrád, Csanád, Arad, sõt a
Dunántúlon Tolna, stb. vármegyéket is, amely elõbbieket a Habsburg-malom katonai határõrvidék címén, a magyar állam
fennhatósága alól hosszú idõre ki is emelt. A szerbek egyik része még tovább menekült, más részük a késõbb felszabadult
temesi bánság területére költözött át és ott telepedett le. Végül a XVIII. század utolján a szerb menekült tömegek ide-oda
hullámzása maradandó területi megoldást nyert. A tömegek a régi szerb haza földjének közelébe húzódva, a Duna-Tisza
közének a magyar népességben megritkult déli részébe, továbbá Bácska délnyugati szegletébe és a Bánátba húzódtak, s az
országban szétszórt szerb népszigetek nagy részét is ide vonzották.

Lipót hálából és elismerésbõl azért, hogy a szerbek a császári seregek mellé álltak, 1690-ben olyan diplomát adott ki,
amely túl-ment az összes eddig nyújtott nemzetiségi kiváltságokon, mert a szerbeket közvetlenül császári védelem alá
helyezte és politikai, nyelvi, vallási és kulturális szempontból valósággal kiemelte õket a magyar fönnhatóság alól. Ezek a
nagymérvû kiváltságok sok késõbbi ellentét gyökerét rejtették magukban. Az említett kiváltságokat a szerbeknek abban az
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elgondolásban adták a magyarság õsi földjén, hogy azok csak átmeneti intézkedések, s a szerbek a törökök kiûzése után
vissza*érnek régi hazájukba. Ez azonban sohasem következett be! Csak kisebb szórványok tértek az ó-hazába vissza, a
nagy szerb tömegek azonban gyökeret vertek a magyar földön és azóta is itt élnek.

A magyarsággal szimbiózisban élõ délszlávok faj képe meglehetõsen egységes, amennyiben túlnyomó részük a dinári
rasszhoz tartozik. A nagy szerb tömegek a Kárpátok medencéjének déli részén a balkáni dinárival mindenben egyezõ
jellegzetességet mutatnak fel. Kisebb számban azonban egyéb fajtaelemeken kívül megtalálhatók hazánkban a szõke
dináriak is, így a horvátsággal határos népterületeken, különösen a Göcsejtõl délre fekvõ nemzetiségi vidéken
(Csáktornya környékén).

Tekintettel arra, hogy a dinári rassz a fajtaskálában nem áll messze a magyarságot alkotó fajtáktól, a magyar nemzettest
tagjainak a délszlávokkal (bunyevác, horvát, szerb, stb.) való esetleges összeházasodása ellen fajtudományi szempontból
kifogást emelni nem lehet s a magyar és délszláv fajtaelemek keveredésébõl származó hybridek dysharmonikus
utódoknak nem minõsíthetõk.

A zsidók a magyarsággal szimbiózisban élõ néptestek közül az egyik legrégibb nemzetiségi csoportot alkotják. A magyar
honfoglalók ugyan - legjobb tudomásunk szerint -e földön zsidókat nem találtak, de a régi törvények már az elsõ
Árpádházi királyok idején megemlékeznek a zsidóságról. így ismeretes, hogy Szent László törvényei kimondották
például, hogy a zsidóktól el kell venni a keresztény asszonyt és a keresztény szolgát; az asszonynak vissza kell adni a
szabadságát, a szolgát pedig ellenérték nélkül a püspöknek kell kiszolgáltatni. Ebbõl a törvénybõl következtethetõ, hogy a
XI. század végén - bár nyilván csak szórványosan -a zsidók már kezdtek a Kárpátok medencéjében megjelenni.

Szent László törvénye ellenére is tovább tartott a zsidók bevándorlása, ami miatt a XII-XV. század során a zsidókra
vonatkozó tiltó rendszabályokat többször megismételték. A hazai zsidók számának növekedéséhez hozzájárultak ebben az
idõben a Csehországban fellángolt nagymérvû zsidóüldözések, amelyek fokozták a zsidók beáramlását a szomszédságból.
Pedig az akkori magyar törvények kimondták, hogy zsidó köztisztséget (pénzváltói, vámszedõi, sóhivatali stb. hivatalt)
nem nyerhet, keresztény szolgákkal nem kereskedhet, magyarokkal egy fedél alatt nem lakhat és zsidó-jellel ellátott,
különleges ruhát kell viselnie. Mégis a középkor századai alatt hazánkban Budán, Esztergomban, Sopronban, Gyõrben,
Nagyszombaton és néhány más városban számottevõ zsidó szórványok keletkeztek, amelyek települési helyét
többé-kevésbé zárt zsidó lakórészekre korlátozták. Nagy Lajos - mint ismeretes -a zsidókat kitiltotta és mindnyáját az
ország elhagyására igyekezett kényszeríteni. A zsidók azonban néhány év múlva visszaáramlottak, bár elszigetelt
helyzetük és törvényes korlátozásuk továbbra is érvényben maradt.

Feltûnõ és egészen magában álló jelenség, hogy a magyarság a zsidók betelepedésére egészen másként reagált, mint a
többi idegen elemek betelepedésére. A magyarság társadalompolitikai élet jelenségei között igen szokatlan
megnyilatkozás volt az az elutasító viselkedés, amellyel azidõben a nemzettest a magyar-zsidó szimbiózis ellen állást
foglalt. Nem vitás, hogy ebben igen nagy szerepe volt annak a ténynek, hogy a zsidók nem voltak keresztény hitûek,
holott a többi nemzetiségek mindnyájan a keresztény hitet követték. Mégis kétségtelen, hogy a szimbiózistól való
idegenkedésben ezen felül nagy szerepet játszott a zsidóknak más faji jellege és idegen erkölcsisége. A zsidók száma a
középkorban távolról sem szaporodott meg annyira, mint a többi szimbiózis-ha. li élõ nemzetiségé s a XV. század végén a
Kárpátok-medencéjében élõ négymillió lélek közül a 3, 200. 000 magyarra mindössze kb. 10. 000 zsidó (és mintegy 790.
000 egyéb) nemzetiségû egyén esett.

A XVI-XVII. századok folyamán nagyobb mérvû zsidó beáramlásról nem tudunk, aminek érthetõ magyarázata a
háborúktól és pusztításoktól kegyetlenül zavart helyzet, amely ebben az idõben a zsidóság részére Magyarországot nem
tette biztonságos települési területté. A XVIII. században azonban már elkezdõdött a nagymérvû zsidó népvándorlás,
amely céljául Magyarországot tûzte ki. Ennek a tömegáramlásnak a mértékére fényt vet az a megállapítás, hogy pl. az
1735-1738. évi összeírás adatai szerint az akkor itt élt zsidóknak csak 35%-a származott helybeli családoktól, 65%-a
viszont idegenbõl vándorolt be. Szabó István kimutatta, hogy míg az 1730-as években Magyarországon és Erdélyben
együtt a zsidók számát korrekcióval is csak 10-17. 000-re lehet tenni, addig 7/. József népszámlálása 1787-ben a
történelmi ország határai között már 82. 875 zsidót mutatott ki. Ez azt jelenti, hogy a század második felében, 50 év alatt a
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zsidók száma megötszörözõdött!

Honnan vándorolt be a zsidóság a XVIII. századra esõ elsõ nagyszabású beáramlás idején? Az 1735-1738. évi
összeírásból kiderült, hogy a század elején ide jutott zsidók nagyobbik hányada nyugati zsidó volt (64%-uk
Cseh-Morvaországból, 10%-uk Ausztriából telepedett át) és fõként az ország északnyugati megyéibe költözött be. A II.
József-kori 1787. évi összeírás viszont már arról ad felvilágosítást, hogy a keleti zsidóság tömegáramlása volt a zsidók
megötszörözõdésének a fõoka. Míg ugyanis Szabó István szerint az idõközben eltelt 50 év alatt hazánk északnyugati
vármegyéiben a zsidók száma 76-420%-kal emelkedett, az északkeleti vármegyékben az arány emelkedése 520-1200
%-ot ért el. A zsidók tömeges bevándorlása azt bizonyítja, hogy az elõzõ századok elzárkózó és tiltó magatartása a
zsidósággal szemben lényegesen enyhült. Bár Buda városa 1746-ban Mária Terézia hozzájárulásával kizárta a zsidókat a
város falai közül, a kamarilla általában engedékeny volt és a zsidókkal üzleteket kötött. Maga Mária Terézia is sokszor
elnézõnek mutatkozott és csak a zsidókkal történõ faj keveredés tiltásában volt szigorú, amely szerinte: "különös
utálatosság bélyegét viseli magán". E tekintetben a királynõ 1786. évi törvényének 82. fejezete annyira ment, hogy a
keresztény nõt elcsábító zsidókat lefejezéssel és holttestüknek elégetésével fenyegette. A magyar városok egy része,
fõként a bányavárosok, sokáig igyekeztek kapuikat a zsidók elõtt bezárva tartani. Egyes vármegyék szintén szigorú
intézkedéseket léptettek életbe, de ennek ellenére a zsidó bevándorlók a községeket háborítatlanul özönlötték el. A
nagybirtokosok is elõsegítették a zsidók megtelepedését, így Szabó István hivatkozik pl. arra, hogy egymagában az
Esterházy grófok kismartoni (Sopron megyei) uradalmában az 1735-1738. évi összeírás 599 zsidót mutatott ki! 342

A bevándorlók eleinte batyuzással, ószerességgel, vándorkereskedelemmel foglalkoztak, a XVIII. századból fennmaradt
adatok tanúsága szerint azonban rövidesen jövedelmezõbb kereseti ágat találtak, amennyiben összes északkeleti
vármegyéinkben megszerezték maguknak a pálinkafõzési és korcsmajogot. Ez a kölcsönüzlettel és közvetítõ
kereskedelemmel együtt lehetõvé tette számukra az anyagi megerõsödés elsõ alapjának megteremtését, a következõ
században már megindulhattak Magyarország gazdasági meghódítására. 77. József szabadelvû politikája fokozottan
elõsegítette a keleti zsidók beáramlását, akik (Lengyelországnak 1772-ben történt felosztása után) az összbirodalom -hoz
került Galíciából úgyszólván háborítatlanul indultak dél felé. Érdekes azonban, hogy a nagy felvilágosult II. József
császár kifogásolta a zsidóság akkori életmódját és kísérletet tett arra, hogy a zsidóságot a kincstári birtokokon kilátásba
helyezett különféle kedvezményekkel földmûvelõ munkára bírja. /WII. József császár zsidótelepítési rendeletének utolsó
pontja: Az ilyetén zsidók kötelesek magok kezekkel, zsidó szolgákkal a földet mûvelni; az elsõ három esztendõben ugyan,
amíg a paraszti munkát megtanulják, megengedõdik, hogy keresztény cselédet tartsanak. Ezen királyi parancsolat azért
különösen a zsidóknak tudtukra adódjék. Buda, 1787. febr. 17./ Tudjuk, hogy II. József kezdeményezése sikertelen
maradt és (Máramaros megye néhány községét kivéve) sehol az országban nincsen olyan terület, ahol a zsidó
nemzetiséghez tartozó egyének saját maguk mûvelnék a földet.

Ilyen elõzmények után a XIX. században betetõzõdött a zsidóknak a Kárpátok medencéjében való térnyerése. Míg 77.
József idejében, 1787-ben kimutatott 82. 875 zsidó az ország egész lakosságának még csak 1 %-át tette ki, addig
1840-ben Fényes Elek statisztikája szerint már 242. 000 volt a zsidóság száma, úgyhogy országos aránya 2-2%-ra
emelkedett. Az elsõ rendszeres magyar népszámlálás idejére, 1869-re Kovács Alajos kimutatása szerint kereken 547.
000-re szaporodott a zsidóság száma, ami újabb duplázódás folytán már a lakosság 4 %-át tette ki. Az 1910. évi
népszámláláskor 910.000-re növekedett a lélekszámuk, ami az ország lakosságának 5 %-át jelentette. Végül 1930-ban
Csonkamagyarországon a statisztikai adatgyûjtés (a keresztény vallásra tért zsidókat nem véve figyelembe) kerek
számban 445. 000 zsidót mutatott ki, az összlakosság 5. 1 %-át, ami 1941-ig a visszacsatolt területek által 724, 306 zsidó
nemzetiségû népszámra gyarapodott.

Láttuk, hogy az elõzõekben számszerûleg ismertetett zsidó népgyarapodás nem a természetes szaporodás, hanem a
nagymérvû bevándorlás következménye volt, a bevándorlás jellege pedig nem a behívás vagy betelepítés, hanem a
beáramlás volt. A zsidósággal kapcsolatos szimbiózis-víi különösen jellemzõ, hogy a zsidó nemzetiség a magyar földön
nem foglalt el összefüggõ területeket, hanem szétoszlott és a, legkülönbözõbb földrajzi területek, társadalmi rétegek és
foglalkozási ágak között elvegyült. Földrajzi elhelyezkedésükre való jellemzésképpen legfeljebb azt lehet felhozni, hogy
az északkeleti vármegyék területén, amelyek legközelebb vannak a galíciai-lengyelföldi zsidó néptömeghez, számuk az
utolsó század alatt mindenkor lényegesen magasabb volt, mint a többi vármegyékben. Az északkeleti országrészeken sûrû
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tömegekben való megtelepedésüket elõsegítette az a körülmény is, hogy az itt fekvõ vármegyék népessége egészen az
utolsó idõkig szociális és kulturális tekintetben hátramaradott volt, s a korcsmárosok, pénzkölcsönzõk és
vándorkereskedõk üzletszerzésére igen alkalmas anyagot nyújtott. Ezért az ország északkeleti része évszázadok óta a
zsidóság bevándorlásának elsõ állomása volt. E terület falvaiba, majd onnan a városokba húzódó zsidó nemzetiségû
elemek bámulatos gyorsasággal elsajátították a magyar nyelvet és levetkõzték a keleti zsidóságra jellegzetes (ortodox)
viseletet. Az ország délebbre fekvõ vidékén már nyugati külsõvel jelentek meg és elárasztották mind a fõváros, mind a
vidék kereskedelmi és ipari életét. A zsidókra vonatkozólag, akik a magyarság sorai között mindenfelé szétoszlottak, népi
határvonalat megállapítani, vagy róluk nemzetiségi térképet készíteni lehetetlen.

A zsidó nemzetiség szimbiózisa a fentieken kívül azért elütõ az eddig ismertetett nemzetiségekkel alkotott szimbiózistól,
mivel maga a zsidóság az együttélés külsõ és belsõ feltételeit úgy építette ki, hogy tökéletesen más helyzet állott elõ a
magyar nemzettest és a zsidóság között, mint a többi nemzetiségek tekintetében. Az összes egyéb nemzetiségeknél
ugyanis azt látjuk, hogy azok igyekeztek többé-kevésbé zárt népi tömegekben együtt maradni, s fajtájukhoz, nyelvükhöz
és egyéni kultúrájukhoz görcsösen ragaszkodtak. Nemzetiségeink vezetõi is mindenkor hivatkoztak önálló népiségükre,
amelyet az állam keretén belül törekedtek szilárdan kiépíteni és hevesen harcoltak kisebbségi jogaikért (amelyeket
egyébként a magyarság minden idõkben bõvebben mért, mint bármelyik más államhatalom). Ezzel szemben a zsidóság e
hazában soha sem törekedett összefüggõ területeket megszerezni, és önálló népi tömegek alkotása helyett a magyar
nemzettest által lakott egész földterületen apró szórványokban szétoszlott. Nem zárkózott el a magyarságtól, mint a többi
nemzetiség, hanem ellenkezõleg: igyekezett benne elkeveredni, õsi héber nyelvét, valamint a lengyelországi-galíciai
hazájában felvett jiddis (zsidó-német keverék) nyelvét feladta, a magyar nyelvet megtanulta, - s úgy látszott, hogy egyéni
kultúráját is levetkõzte.

A zsidóság, amióta atyái õsi afrikai földjét elhagyta, és tömegeiben szétszóródva, a világ összes kulturált államának
részesévé vált, mindig éles faji, gazdasági és politikai harc központjában állott. Voltak történelmi idõszakok, amikor
szabadelvû szellemi áramlások hatása alatt a zsidóságra békés és kedvezõ állapotok virradtak, de ezeket a korszakokat
mindig viharos kitörés váltotta fel. Nyilvánvaló, hogy a zsidóság és a különféle nemzettestek között fennálló viszony
olyan természetû, amely rendkívüli feszültséget idéz elõ és mind a gazdanemzet-test, mind a zsidóság egyensúlyát, sõt
néha életét is erõsen veszélyeztetheti. A fajbiológiának e tekintetben is csak az lehet a feladata, hogy tárgyilagos
vizsgálatokat végezzen és tudományos megállapításokkal állandó érvényû tényeket igyekezzék leszögezni. Tudományos
megítélés szerint az a tragikus sors, melyet a zsidóság a történelem olyan sok fordulásán és mostanában is el kellett, hogy
szenvedjen, elsõsorban az egyes nemzet -testekkel kiépített helytelen szimbiózisának következménye.

Lássuk tehát közelebbrõl, hogy milyen a magyar nemzettest és a zsidóság között fennálló szimbiózis? Azt már tudjuk,
hogy az elõzõkben felsorolt nemzetiségek egyikéhez sem hasonlít. A zsidó nemzetiség tagja nem állítja magáról, hogy õ
zsidó nemzetiségû (miként a többiek öntudatosan vallják, hogy õk szlovákok, németek, szerbek, stb.), hanem azt mondja
önmagáról, hogy magyar. (Zsidó mivoltát csupán vallási szempontból ismeri el, ami örökös félreértésre ad okot, mert
összezavarja a nemzetiség és vallás fogalmát).

Láttuk, hogy pl. az értelmiségi és egyéb városi rétegeink közé felszívódott régi germán és szláv népelemek beolvadása
tökéletes sikerrel járt. Kérdés, hogy a zsidó népelemek késõbbi beolvadása miért nem sikerült, illetve a magyar-zsidó
szimbiózis mi okból hozott kedvezõtlen eredményt? Erre a választ igen könnyû megadni, ha figyelembe vesszük az
említett germán és szláv népelemek fajta-jellegeit. A beolvadt germánok fõként az alpi, a szlávok fõként a dinári fajtát
hozták a magyar nemzettestbe, amely fajták a fajta-skálában közel állanak a magyarságot összetevõ fajtákhoz. Ezzel
szemben a zsidóság fajta-elemei a Kárpátok medencéjében található összes fajtáktól lényegesen távolabb állanak. A
zsidóság sorsánál szemléltetõbben semmi sem bizonyítja a genotípus sorsdöntõ fontosságát. Látjuk nagyigyekezetû
erõkifejtésüket, amely sok esetben ténylegesen jóhiszemû, hogy paratípusukat magyarrá alakítsák, de mindhiába, mert a
zsidóság öröklött genotípusa úgyszólván megakadályozza a magyar népiségben való teljes feloldódást. Sem
testi-antropológiai bélyegeik, sem lelki-szellemi jellegzetességeik nem tudnak maradéktalanul közeledni a magyarsághoz,
miért is a zsidók a magyar nemzettestben való látszólagos áthasonulás ellenére idegen testként különülnek el. Márpedig a
távolálló fajtákból összetevõdõ idegen népelemek nagyobb mennyiségben való beolvadási törekvése, a biológia törvényei
szerint föltétlenül az egész nemzettest egyensúlyi állapotának több-kevesebb megzavarásához vezet. Ezeket figyelembe
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véve, azt kell mondanunk, hogy a zsidóság fennmaradása és zavartalan fejlõdése érdekében eleitõl kezdve csak az lett
volna sikerrel kecsegtetõ módszer, ha egyetlen körülírt földrajzi területen helyezkedett volna el és nem igyekezett volna a
magyarsággal elkeveredni, hanem a részére kijelölt élettérben saját faji, nyelvi és kulturális elszigeteltségének fenntartása
mellett épített volna ki valamilyen szimbiózis-t (mint pl. a szászok). Mivel azonban a zsidóság amellett, hogy bizonyos
irányban figyelemreméltó képességgel (üzlet, ipar, kereskedelem) rendelkezik, különleges genotípusánál fogva önálló
nemzettársadalmi életre alkalmatlan, viszont elütõ fajiságánál fogva a tényleges beolvadásra is képtelen, - ez magyarázza
meg fajbiológiai szempontból a zsidók nemzetiségi meghasonlását.

Ezekután vessünk egy pillantást arra, hogy fajtaosztályozás szempontjából hová kell soroznunk a zsidóságot. A zsidóság -
miként minden más nép -, mint történelmi faj szerepelhet, azonban biológiailag nem alkot egyetlen körülírt fajtát. A zsidó
nemzetiség azonban olyan különleges fajtákat foglal magában, amelyek az egész zsidó nép testi és lelki megjelenését
rendkívül jellegzetessé és határozottá teszik.

Palesztinában, a zsidók õshazájában az uralkodó ó-zsidó népelem a taurid (elõázsiai) fajtájú hettita volt, amely némi
mediterrán rasszal és több afrikai népelemmel keveredett. Ezek közé az õslakók közé telepedett Kr. e. kb. másfélezer
évvel az arábiai pusztákról bevándorolt szemita népréteg, amely héber nyelvét és vallását az õslakó hettiták között
uralkodóvá tette. (Egyes kutatók véleménye szerint fordítva történt a fajbiológiai összeolvadás: elsõdleges zsidó népelem
a szemita volt és ahhoz másodlagosan társult a taurid fajtájú népelem.) A zsidók Kr. e. kb. félezer évvel szenvedték el
híres fogságukat, amely idõ alatt Palesztinába több félnomád fekete afrikai törzs beszivárgott, akikkel a zsidók
visszatérésük után összekeveredtek. Ílymódon alakult ki még az idõszámításunk elõtti korszakban a zsidóság fajképének
alaprajza, amely a zsidókra általában ma is érvényes, noha a zsidóság a világban való szétszóródása óta a vele
szimbiózisban élõ nemzettestekbõl is sok fajta-jelleget átvett, ami azonban õsi jellegzetességét sem tömeges
megjelenésében, sem egyéneiben megváltoztatni nem tudta.

A zsidó népiség a következõ alapvetõ fajta-elemekbõl tevõdik össze: 1. taurid (elõázsiai) rassz, amely Palesztina hettita
õslakosságát alkotta, 2. szemita fajta-elem, amelyet tiszta alakban az arab pusztaságok beduin típusában látunk, 3. a
mediterrán (földközi) fajta eurafrikanid rasszalakja, amely Észak-Afrikában már a zsidók elõtt õslakó volt, 4. aethiopid
(hamita) fajta, amely az ó-egyiptomiak fõ alakeleme volt és 5. némi negrid (nilutid, bantuid) hatás, amely az északafrikai
fekete törzsekbõl került a zsidóság fajképébe. Ezek az egymással részben összeillõ, részben egymástól elütõ fajta-elemek
évszázadok során összekeveredtek és kitermelték magukból azt a polyhybridet, amely a zsidóságot alkotja. A zsidó
fajta-konglomerátumból egyes ágak persze inkább az egyik alapfajtához, mások a többi fajtákhoz hasonlítanak. Érdekes,
hogy azok a törzsek, amelyek fõként a szemita fõ-faj elemeket tartották meg (szefárd zsidó), a szétszóródás után
elsõsorban a környezõ mediterrán néptömegek között, Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában,
Délfranciaországban, Tuniszban igyekeztek elhelyezkedni. Ezt a típust nevezzük köznyelven nyugati zsidónak. Viszont az
a zsidó népág, amelyben inkább a taurid (elõázsiai) fõfajta dominált (askenázi zsidó), ösztönösen távolabb húzódott, mert
feltûnõbb testi bélyegei által az említett mediterrán népességû országokban való megjelenése kirívó lett volna. Az
askenázi zsidóság Perzsián át a Fekete-tenger környékére húzódott, majd kb. Kr. u. a X. században néptömegei elérték
Orosz- és Lengyelországot. Ez a típus képviseli a keleti zsidóságot, amely kisebb kultúrájával és ortodox életmódjával is
különbözik a magasabban kulturálódott és jobb körülmények közé került nyugati zsidóságtól. Az évezredeken át folytatott
beltenyésztés, majd a középkori gettó-rendszer a fentebb ismertetett fajta-elemeket még jobban kidomborította. Végül a
zsidóság emancipálása óta a nyugati és keleti zsidó népelemek ismét összetalálkoztak és õsi fajta-elemeiket újból
kicserélték.

A zsidóságnak az elõbbiekben ismertetett különleges polyhybrid fajképe olyan állandó rasszbeli megjelenést kölcsönöz,
ami feltûnõ volta miatt az europidek között egészen egyedülálló. Amíg mindenki elsõ tekintetre meg tudja állapítani, hogy
valaki pl. kínai vagy néger származású, addig faj ismereti képzettség nélkül képtelen a különbözõ fehér rasszokat, így a
nordikus, mediterrán, turáni, alpi, stb. eredetû népelemeket egymástól megkülönböztetni. Ez alól úgyszólván egyetlen
feltûnõ kivételt látunk éspedig éppen a zsidót, amelyet - ritka kivételtõl eltekintve - mindenki éppen olyan könnyen fel tud
ismerni, akárcsak a kínait vagy négert. Ha azt akarnók boncolgatni, hogy a zsidóság faj -képében melyik az az elem,
amelyik külsõ megjelenését ilyen elütõvé teszi, aligha gondolhatnánk a két fõ-fajta-összetevõjére. Hiszen a keveretlen
szemita rassz (pl. arab beduin) fajta-jellege nem nagyon üt el a mediterrán (olasz, spanyol stb.) népek külsejétõl, a taurid
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(pl. az örmény) az elõázsiai népekétõl. Nézetem szerint a zsidóságba azok az északafrikai népelemek (hamiták stb.)
oltották bele a különleges faji jellegzetességet, melyek a zsidó néptestbe az egyiptomiakkal való összekeveredés során
kerültek.

Ezekután a zsidóságról kézenfekvõ az a megállapítás, hogy az abban szereplõ fajta-elemek a magyarság fajta-elemeitõl
eltérnek. Tekintettel arra, hogy a szemita, de fõként az aethiopid rassz a fajta-skálában távol áll a magyarságot alkotó
fajtáktól, a magyar nemzettest tagjainak a zsidókkal való összeházasodása, illetve keveredése fajbiológiai szempontból
ellenjavallt s a magyar és zsidó fajta-elemek keveredésébõl származó hybridek dysharmónikus utódoknak minõsíthetõk.

A cigányok egészen különös és a többi nemzetiségtõl lényegesen eltérõ jellegû szimbiózisban élnek a magyar
nemzettesttel. A cigányok nagy része általában magyar anyanyelvûdnek vallja magát, noha emellett cigány mivoltát nem
szokta megtagadni. Ez a nép összefüggõ telepedési területre, nemzetiségének és õsi nyelvének fenntartására soha sem
törekedett (a hinduk nyelvével rokon cigány-nyelvet csak a magyar kultúrzónán kívül élõ vándor-cigány õrizte meg),
hanem kisebb-nagyobb csoportokban és szórványokban szétoszolva, igyekezett a magyarság keretén belül életlehetõséget
teremteni magának. Testi és lelki adottságai miatt azonban sohasem sikerült a magyarságban felolvadnia s így idegen
test-ként él a magyar nemzettestben.

A cigányok származásáról számos tévhit került forgalomba. A valóság az, hogy a cigányok hindu eredetûek és
Északnyugat-Indiából kb. egy évezreddel ezelõtt indultak el vándorútjaikra. Ki kell emelnünk, hogy India számos törzse
és ellentétes fajta-eredetû népessége közül éppen ez a kirajzó nomád ág volt a legprimitívebb. (A cigányokról nem lehet
következtetést vonni a magasabb rendû hindu népelemek, különösképpen az indoszittyák és a rajput nevezetû fehér hunok
leszármazottainak testi és lelki alkatára, akik egyes ázsiakutatók szerint õsnépeinkkel is származási kapcsolatban álltak! )

Az Indiából kirajzó primitív hindu törzs egymásután jelentkezõ csoportokban húzódott Nyugat felé. Nomád karavánjai a
XII. század körül elérték Elõ-Ázsiát, ahol a nagy török birodalom területén szétszóródtak. Ámde ott végleg nem
telepedtek meg, hanem a török hatalom észak felé való terjeszkedését kihasználva, õk is megkezdték az Európába való
beáramlást. A XIV-XVI. századok alatt azután nemcsak Magyarországot, hanem Európának úgyszólván egész területét
felkeresték és eljutottak még a Skandináv-félszigetre is. A cigányokat eleinte a nép mindenfelé a középkor felfogására
jellemzõ babonás érzelemmel és hiszékeny -seggel fogadta. Indiai õshazájukból némi ügyeskedésre és szemfényvesztésre
való készséget hoztak magukkal (bûbájoskodáshoz, jövendõmondáshoz, tûzijátékokhoz, tûz- és vasmûvességhez értettek),
ami befogadásukat elõsegítette. Kovácsoló és vasmûves foglalkozásuk miatt az ágyú feltalálása korában sok cigányt
alkalmaztak tûzmesternek, ami abban az idõben még keresetté is tette õket.

Ámde Európaszerte rövidesen bekövetkezett a cigányokkal szemben való állásfoglalás, amikor nagyobb tömegekben
megjelentek és egyes társadalomzavaró sajátságaik ismeretessé váltak. Magyarországon Györffy István szerint 1417 táján
jelentek meg az elsõ cigánykaravánok, amelyeket Zsigmond király készségesen befogadott. Zsigmondot annyira
megnyerték, hogy 1423-ban szabadságlevelet adott nekik. Ennek a szabadságlevélnek köszönhetik a cigányok, hogy
egész Európán háborítatlanul átvonulhattak. (Igaz ugyan, hogy Györffy kutatásai szerint a cigányok a királyi
szabadságlevelet számtalan példányban sokszorosították és azokat, amerre a karavánjaik megjelentek, mindenütt
felmutatták. Voltak a szabadságlevelek között olyan hamisítványok is, amelyekben a császár a cigányoknak szabad
rablást biztosított! ). Ilyen történelmi körülmények között lépett a cigányság szimbiózisba magyar nemzettesttel.

Azt lehet mondani, hogy a XV. század végére a cigány karavántömegek beáramlása Magyarországon nagyjából már
befejezõdött. A Kárpátok medencéjében e századforduló idején kimutatott négymillió lakosságból a 3, 200. 000 magyarra
(becslés szerint) kb. 5-10.000 cigány (és mintegy 790. 000 egyéb) nemzetiségû egyén esett.

A vándorcigányokkal szerte Európában mindenütt rengeteg baj volt. Cseh-Morvaországban (1538), Hollandiában (1545),
Svédországban (1622), Ausztriában (1726) és Németországban számtalanszor hoztak szigorú törvényeket és rendeleteket,
amelyek a cigányokat az abban az idõben gyakran elõforduló csavargás, beteg lovakkal való kupeckedés, lopás,
rablógyilkosság, stb. miatt néhol kivégzéssel, máshol az országból való kiûzéssel fenyegették. Magyarországon -a
nemzetiségi elemekkel szemben mindenkor tanúsított türelmességnek megfelelõen -a cigányok nem szenvedtek olyan
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súlyos üldöztetést, mint külföldön. Ennek következtében a cigányság egy része nálunk gyökeret vert, letelepedett, a
katonáskodás alól nem vonta ki magát, sõt néhol adófizetésre is kapható volt. A cigányság másik része azonban sohasem
tudott a magyar kultúr-életrendbe beilleszkedni és még ma is félnomád életet él. Az elõbbi, társadalmilag fejlettebb
cigányrétegbe tartoznak a cigányzenészek, akiknek a magyar népzene fejlesztése terén nagy érdemeik vannak (bár sokat
is ártottak azzal, hogy a magyar népzenét részben elcigányosították), továbbá ide sorozhatok bizonyos iparágakat ûzõ
cigányok (kovácsok, üstfoltozók, vályogvetõk, erdélyi aranymosók, stb.). Ezekkel szemben a vándor-, kóbor- és
foglalkozás nélküli cigányok (részben oláh-cigányok) koldulásból élnek és népességünknek aszociális rétegét képezik.
Ezek letelepítése már Mária Terézia kormányának is sok gondot okozott. A kóbor cigányoktól a gyermekeiket rendszeres
nevelés céljából elvették, a cigányok szekereit, lovait elkobozták, õket megbotozták, stb. De a cigány ismét szerzett
szekeret és lovat, gyermeke pedig mindig töméntelen volt -s így háborítatlanul folytatta nomád életmódját. A
cigányproblémával a közigazgatás -a dolog természetébõl kifolyólag - mai napig sem tudott megbirkózni! A cigányság a
magyar népközösségnek fajbiológiai értelemben mindenesetre kevéssé egészséges népelemét képezi. Még az állandóan
letelepedett része is alig tud az állam teljesértékû polgárává válni, testileg gyakorta elhanyagolt és tele van betegségekkel
(tuberculosis, syphilis, stb.), lelkileg pedig a termelõ munkára, a céltudatos és erkölcsös életmódra, valamint a
jellemszilárdságra kevésbé alkalmas. Mindezek a gyöngeségek néha még a magyarországi cigány nemzetiség
legértékesebb rétegében, a cigány-zenészekben is feltalálhatók. Az pedig a XX. század szociálisan fejlett korszakában
éppenséggel elképesztõ, hogy a faluvégeken lévõ cigányputrikban milyen élet folyik!

Ami a cigányság fajképét illeti, annak fõ alkotóelemét az indid rassz alkotja. Á cigányok egyrésze az elõázsiai tartózkodás
ideje alatt, de mindenfelé, ahol más népekkel szimbiózis-b& került, több-kevesebb keveredésen ment át. A keveredések
ellenére is az indid rasszelemet általában a leszármazóknál fel lehet találni. A magyar-cigány keveredések a magyar
népességnek testi és lelki szempontból kevésbé értékes részével történtek, ami az így származó hybridek fajbiológiai
értékének további csökkenését eredményezte.

A cigányokról meg kell állapítanunk, hogy fõ fajta-elemük az indid, a magyarságtól idegen. Tekintettel arra, hogy ez az
indid rassz a fajta-skálában a magyarságot alkotó fajtáktól távol áll, a magyar nemzettest tagjainak a cigányokkal való
összeházasodása. illetve keveredése fajbiológiai szempontból nem kívánatos, s a magyar és cigány fajta-elemek
keveredésébõl származó hybridek dysharmónikus utódoknak minõsíthetõk.

Az együttélés és áthasonulás (szimbiózis és asszimiláció) a közös élettérbe került és biológiailag egymásra ható
különbözõ népelemek legfontosabb társadalmi életfolyamatai közé tartozik. Az asszimiláció életjelensége minden
érintkezõ felülettel rendelkezõ néptestnél szerepet játszik, de a magyar állam keretében a sokféle nemzetiség (kisebbség)
miatt különleges jelentõséget nyer. Áthasonulás vagy asszimiláció alatt a természetes népi beolvadást értjük, a kérdés
nyelvi, kulturális, érzelmi és politikai vonatkozásaiban. Ilyen asszimiláció minden irányú hatósugárral bekövetkezhetik,
tehát lehet 1. áthasonulás valamilyen nemzetiségûbõl magyarrá, 2. magyartól valamilyen nemzetiségûvé és 3. egyik
nemzetiségûbõl másik nemzetiségûvé. A népi asszimiláció társadalmi életjelensége a mindennapi élet való ténye, aminek
lehetõségével a szimbiózisban élõ népeknek számolniok kell. Ezzel szemben fajbiológiai asszimiláció olyan értelemben,
amiként azt általában képzelik, tulajdonképpen nincsen, illetve e tekintetben nem a népi beolvadás, hanem a
fajtakeveredés és az átöröklés törvényei érvényesülnek, függetlenül a nyelvi, érzelmi és politikai asszimiláció
életjelenségeitõl.

A közvélemény általában csak a népi asszimiláció kérdésével foglalkozik, a faj biológiai öröklésváltozás folyamatát alig
ismeri. Holott az asszimiláció horderejének tárgyilagos felmérése céljából mindkét szempontból, párhuzamosan kell a
problémát feltárni. Mindenesetre bonyolult életfolyamatról van szó, amelynek indokai visszanyúlnak a nemzetiségi
szimbiózis kialakulásának elrendezõdéséig és a népi erõeltolódások kezdetének csirájáig.

A különféle nemzetiségi elemeknek 1. behívása, 2. betelepítése és 3. beáramlása által létrejött szimbiózis indokául
mindenkor aj nemzeti, b) gazdasági és c) politikai szempontok szerepeltek. A vendégekben és jövevényekben nagy a
haszon (utilitas) - mondja már Szent István intelme, - mivel azok különbözõ tartományokból jõve, különféle nyelveket,
szokásokat, tudást és fegyvereket hoznak, amelyek ékesítik a királyi udvart, méltóságosabbá teszik azt és megrettentik a
külföldiek önbizalmát. Ezek a királyi szavak nyilvánvalóan a magas nyugati kultúrát hozó német és olasz behívottakra
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vonatkoztak (papok, mûvészek, építészek, katonatisztek). A betelepítés megítélésénél Mátyás korában is föltétlenül az
utilitas játszotta a fõszerepet, mivel már ebben az idõben, de még inkább a középkor legvégén, a. háborúk és az elemi
csapások következtében a jobbágy-telkek részben üresen állottak s a földek sok helyen parlagon hevertek. Az olcsó
munkaerõben mutatkozó szükséglet: ez volt a fõoka a nemzetiségi beáramlás késõbbi elõsegítésének vagy eltûrésének. A
török hódoltság hullámzó idõszakában, majd a törökvész elmúlta után, amikor az ország romokban hevert és egyes
vidékein az õslakosság nagy része kipusztult, még fokozottabb mértékben jelentkezett az a társadalompolitikai felfogás,
mely az utilitas elve alapján az idegenek betelepedését szükséges jónak tartotta. A fenti indokok figyelembevétele mellett
nem szabad, hogy elõdeink nemzetiségi telepítési eljárását túl szigorú mértékkel ítéljük meg. Az uradalmak
elnéptelenedtek, a földek parlagon hevertek, a magtárak ki voltak fosztva, hiányzott a földmunkára és katona-állításra
alkalmas népréteg, s adózók híján az államkincstár is üres volt. így érthetõ módon elõtérbe tolakodott a gazdasági érdek
annál is inkább, mert a fajvédelem - abban a vonatkozásban, ahogy napjainkban értelmezzük - nemcsak nálunk, hanem az
egész világon ismeretlen volt.

Az ország benépesítésérõl szóló 1723. évi 103. t. -c. elismeri ugyan, hogy az elnéptelenedés megszüntetésére két módon
kell törekedni, egyrészt a meglévõ népesség növelésével, másrészt idegenek betelepítésével, amely eljárások megfelelnek
a földesúr hasznának is. Az elõbbi szempont érvényesítésére azonban, sajnos, semmi sem történt, de annál nagyobb
apparátussal segítették elõ nemzetiségeink betelepítését. Ezidõben a fajvédelem szempontjainak mellõzéséhez vezetett az
egyoldalú rendi szellem is, mely a magyar nemzet fogalma alá úgyszólván kizárólag a magyar nemességet sorozta. A
földmûves néptömegrõl (melyet mai faj biológiai szemléletünkben a nemzet alaprétegének tekintünk) csupán mint olyan
alsóbbrendû munkaerõrõl gondolkoztak, amely egyformán ellátta a paraszt-jobbágyi teendõket, akár magyar volt, akár
nem magyar. Az utilitas elvén alapuló rendi felfogás túlkapásának számtalan súlyos példáját lehet abban a korszakban
kimutatni, amikor hazánk földjét az õsi magyarság súlyos vérvesztesége után nemzetiségi elemekkel töltötték fel. (Pl. a
szatmármegyei sváb-telepítésekkel és számtalan más esettel kapcsolatban a betelepített nemzetiségek gazdasági érdekeit
gondosabban körülírták és megvédték, mint az õslakó magyarokét. Amikor emiatt a magyarok és az újonnan betelepültek
között természetes féltékenykedés és összeütközés támadt, a kincstár, illetve a földesúr akárhányszor úgy döntött, hogy a
magyaroknak kellett a szülõföldet elhagyni és keserûséggel a szívükben új rögöt keresni! )

A nemzetiségi szimbiózis keletkezésének és sajátos kifejlõdésének helyes megítéléséhez elengedhetetlen tudni, hogy
annak a szentistváni kultúraszerzõ s a késõbbi munkáspótló és népességfeltöltõ szemponton kívül harmadik, döntõ
jelentõségû indoka is volt: a bécsi kamarilla magyar fajgyöngítõ politikája. Ez a divide et impera elvén alapult, mely az
összbirodalomban a bécsi udvar állandó hatalmát olymódon kívánta biztosítani, hogy minél több nemzetiséget állított a
magyarsággal szembe s az erõk megosztása révén uralkodott. Néhány példa elegendõ is ennek a magyar fajgyöngítõ
politikának a megvilágítására. Még a török hódoltság idején, a tervbevett felszabadítással kapcsolatban fel-merült
Bécsben az elpusztított magyar területek betelepítésének kérdése. A hírhedt Kollonich tervezete szerint egyforma
arányban kellett a visszafoglalt hazai területekre magyarokat és külföldieket telepíteni, de a magyarokat csak 3 évi, az
idegeneket 5 évi adómentességgel. A magyar városokba azonban a tervezet szerint kizárólag németeket lehetett
letelepíteni! Másik példa az az intézkedés, mely a megbízhatatlannak minõsített salzburgi és karintiai protestáns németek
egy nagyobb csoportját Erdélybe telepítette (Ausztriának a protestánsoktól való mentesítése! ). Egészen visszataszító volt
pl. a telepítésnek, helyesebben deportálásnak az a módja, amelynek Magyarország az 1732-1768. évek között volt a
szenvedõ alanya. A jelzett idõszakban ugyanis Bécsbõl és környékérõl ezrével és ezrével szállították hajókon
(Wasserschub) a rendészetileg kifogásolt nõket és férfiakat a temesi bánságba. A férfiak erkölcsileg züllött vagy
politikailag megbízhatatlan egyének voltak, akiknek számát késõbb egyes német uradalmak zendülõ parasztjaival is
szaporították; a nõk, kevés kivétel híján, mind bécsi prostituáltak és egyéb züllött nõszemélyek voltak. Magyarország
egyik értékes részét az akkori összbirodalom szemétdombjává tették és elkövették a magyarság rovására a legdurvább
fajszennyezést. Mindezeknél azonban fajbiológiai szempontból talán még súlyosabban ítélendõ el az az elfogadott
javaslat, amelyet Bartenstein bécsi államtanácsos ajánlott az osztrák kormánynak orvosszerként, s amely szerint a
románok betelepítése és megerõsítése a gyakran található nyugtalan magyar lelkek megfékezésére Erdélyben igen
alkalmas.

Maga Mária Terézia arra törekedett, hogy a megritkult területekre minél több császárhû németet telepítsenek le. A
császárnõ és királynõ akaratlanul elárulta hõn szeretett, lovagias magyarjaival szemben táplált szándékait, amikor
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1774-ben rendeletileg intézkedett, hogy Magyarország lakosai - legalább a fiatalabbak - tanuljanak meg németül, s a
magyar nemzet fokozatosan szokjék hozzá ennek a nyelvnek a használatához. A fajgyöngítõ-irányzatot betetõzte József
császárnak 1784-ben kiadott országos rendelete, amelyben Magyarország hivatalos államnyelvévé a németet tette! Szabó
István német történetírókra hivatkozik (Schünemann és másoké, akik beismerik, hogy a bécsi udvarnak a magyarság faj
gyöngítésére vonatkozó szándéka folytán azidõben már-már fennforgott az a lehetõség, hogy Keletnek szlávokkal,
magyarokkal és románokkal szórványosan lakott térségeit német emberanyaggal töltsék ki, s az egész monarchiát német
állammá alakítsák.

Miközben ilyen módon létrejött a szimbiózis folyamata, a természetes asszimiláció a magyarság és a nemzetiségek között
megkezdõdött és folytatódott. A nyelvi, kulturális és érzelmi beolvadás kérdését azonban mindkét oldalról tévesen ítélték
meg, s ez a tény is hozzájárult a magyar nemzettest és a nemzetiségi néptestek között koronként fellépõ sajnálatos
félreértések elõidézéséhez. Az asszimiláció folyamata ugyanis olyan társadalmi életjelenség, amely természetes szabályok
szerint áll elõ s mint önként bekövetkezõ jellegváltozás fogható fel. Ellenkezõ irányú erõszakolása céltalan és
eredménytelen, s mivel a magyarság utóbbiban soha sem volt vétkes, nyugodtan szembenézhetünk ezzel a kényes
kérdéssel és megkísérelhetjük az asszimiláció kérdésének õszinte és tárgyilagos vizsgálatát.

Az asszimiláció - mint fentebb jeleztük -a teljes népi áthasonulást jelenti olyképpen, hogy az asszimilált egyén az új
népiségbe nyelvi, kulturális, érzelmi és politikai szempontokból tökéletesen beolvad. Az asszimiláció elsõ fõtényezõje a
nyelv, annál is inkább, mivel az új nyelv elsajátítása nélkül beolvadás alig képzelhetõ el. A nyelvi áthasonulást többnyire
olyan mûvelõdési tényezõk készítik elõ és hajtják végre (iskola, irodalom, sajtó, színház stb.), amelyek nagy részben
magukkal hozzák a kulturális áthasonulást is. Végül az asszimilációnál rendkívüli fontosságú szerepet játszik a különbözõ
népiségû elemek összeházasodása, s az utódoknak egyik vagy másik szülõ nemzetiségi szellemében való felnövekedése.
Ilyen tényezõk láncolatából tevõdik össze a népi áthasonulás élet jelenségének fokozatos folyamata.

Tévedés volna azt hinni, hogy a nyelv legtökéletesebb elsajátítása egymagában is elegendõ a népi asszimiláció
bekövetkeztéhez. Az új nyelv felvétele csak út lehet a népi áthasonuláshoz, annak lényegét azonban a lelki asszimiláció
adja. Olyan életfolyamat ez, amelynek befejezõdéséhez egyetlen nemzedék alig elegendõ, ez többnyire csak több
nemzedék életén át következik be. A népi asszimilációt csak akkor tarthatjuk teljesen befejezettnek, ha az áthasonult
egyén, illetve annak utóda régi anyanyelvétõl már teljesen elszakadt, de emellett minden testi és lelki kapcsolata teljesen
az új népiséghez köti, a régivel szemben pedig annyira közömbössé válik, mintha õsei ahhoz soha sem tartoztak volna.

Az asszimiláció mindenkor kétoldalú folyamat. A magyar nemzettestnek a nemzetiségi néptestekkel való szimbiózisa
kapcsán éppenúgy olvadtak be a magyarságba idegen népelemek, miként a magyarságból is töredeztek le részek és tûntek
el a nemzetiségi tengerben. Éppen azért minden tárgyilagosságot nélkülözõ beállítás az, amely az asszimiláció
életfolyamatát kizárólag a nemzetiségek részére tekinti veszteségnek, s a magyarosítás alaptalan vádjával igyekszik a
nemzetiségeknek a magyar nemzettesttel való szimbiózist megnehezíteni és megzavarni.

A magyarsággal való szimbiózis - amint tudjuk -a rokonnépelemek (kabar, kun, úz, besenyõ stb.) esetében teljes
asszimilációt eredményezett, ami azonban a fajtaazonosság miatt következett be rendkívül könnyen és külön elbírálást
igényel. A nemrokon népelemek közül a középkor századai alatt teljes asszimiláció keletkezett a keresztény kultúra
felvétele idején behívott értelmiségi, valamint a legutóbbi századok alatt idekerült városi elemek soraiban, akiknek utódai
tökéletesen elszakadtak õsi népiségüktõl. Az említett népelemeken kívül azonban nincsen számottevõ nemzetiségi tömeg,
amelyet a magyarság magába olvasztott volna! Az asszimiláció korszakának valójában csak a XIX. századot nevezhetjük,
amikor több-kevesebb mértékben tényleg megindult egyes kismérvû nemzetiségi érintkezési felületeknek a magyarságba
való beolvadása. Ki kell azonban emelnünk, hogy a XIX. század asszimilációs láza és a magyar társadalom bizonyos
rétegeinek az a reménykedése, hogy az ország egész népességét magyarosítani lehet, minden reális alapot nélkülözött.

A törökvész által megritkított magyar népi állomány és a rendkívüli módon felduzzadt nemzetiségi népmennyiség aránya
a XVIII. század idején 55-60: 45-40% volt; már ezért sem lehetett komoly kilátás a nagyobb tömegerejû idegen elem
asszimilálására. Az asszimiláció harcosai általában megelégedtek volna azzal, ha a nemzetiségek magyar nyelvtudását ki
tudták volna vívni, de a lelki asszimiláció nehézségeit nem vették figyelembe. Széchenyi az 1842. évi beszédében
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kiemelte, hogy amely nép élni akar, annak okvetlenül olvasztói szerepre kell emelkednie, másrészt azonban hangsúlyozta
azt is, hogy a szólás még korántsem érzés, a nyelvnek pergése korántsem dobogása még a szívnek és ekképp a magyarul
beszélõ, sõt legékesebben szóló is, korántsem magyar még. A kulturális téren való asszimiláció elõkészítését szolgálta
volna az 1879. évi törvény, mely a nemzetiségi iskolákban kötelezõvé tette a magyar nyelv oktatását. A végrehajtás
azonban nagyon enyhe volt, úgyhogy az asszimiláció bármilyen erõszakolásáról hazánkban még a XÍX. század alatt sem
beszélhetünk, amikor pedig más államok úgyszólván tûzzel-vassal törekedtek népállományuk homogénné tételére. Az
erõszakos magyarosítás vádjának világos cáfolata, hogy 1890-ben az ország nem-magyarajkú lakosságának csak 13.8%-a
beszélt magyarul, 8 ez az arányszám még 1910-ben is csak a 22.5%-ot érte el! Hogy ez a magyar nyelvtudás egymagában
milyen távol állt a valódi asszimiláció tényétõl, mi sem bizonyítja jobban, minthogy a trianoni megcsonkítás után átpártolt
nemzetiségi tömegek vezetõi tökéletesen beszélték a magyar nyelvet, ennek ellenére rendíthetetlenül megõrizték a
fajtájukhoz való népi tartozásuk erõs tudatát, s érzelmi és politikai szempontból egy pillanatra sem hasonultak a
magyarsághoz.

Ha mérleget akarnánk készíteni arról, hogy milyen mérvû volt a magyarosodás hazánkban, talán Szabó István adataiból
indulhatnánk ki, amelyek szerint a magyar nemzettest, a nagy magyarirtás után, a XVIII. század végén (1780) kb. 3, 500.
000-re, a nemzetiségek száma együtt kb. 4, 500. 000 lélekre becsülhetõ, amivel szemben a magyarok 1910-ig 9, 944. 027
fõre, az összes nemzetiségek viszont csak 8, 197. 073 fõre szaporodtak. A magyarság tehát a XIX. században viszonylag
kedvezõbb történelmi körülmények közé jutva, elpusztíthatatlan faji erejével hatalmas szaporodásnak lendült. A
magyarság születési száma abban az idõben magasabb volt, mint a nemzetiségeké, de halálozási száma - kulturáltabb és
egészségesebb állapotánál fogva - nem érte el a nemzetiségekét. Ez a körülmény rendkívüli mértékben növelte a
magyarok számát és elõsegítette a magyarság újraerõsödését. Figyelembe kell venni azt is, hogy a XIX. században és a
XX. század legelején Magyarország területérõl kivándorolt kb. kétmilliónyi néptömegbõl csak kb. félmillió volt magyar
(ez is óriási faji veszteség! ), mintegy másfélmillió kivándorló azonban a nemzetiségek sorait ritkította. Ha sok más
tényezõ mellett csak az említett két adatot vesszük szemügyre, már ezekbõl is kétségtelenül megállapítható, hogy a
magyarság javára történt asszimiláció nem volt rendkívüli mérvû és a magyarság erõteljes gyarapodását nem az
asszimiláció, hanem egyéb körülmények idézték elõ.

Ami asszimiláció a magyarság javára mégis történt, kétségtelenül nagyrészben a XIX. század folyamán következett be.
Megfigyelve azonban az asszimiláció útját, azt látjuk, hogy annak az igazi területei nem az egységes nemzetiségi tömbök
voltak. Ezek zárt területére sohasem hatolhatott el a népi áthasonulás folyamata, amit az a körülmény is bizonyít, hogy a
legtöbb nemzetiségi település határvonala a XVIII. század vége óta változatlan. Az asszimilálódásnak a népi áthasonulás
tõi-vényei szerint hét területe van: egyik a városok és ipartelepek emberkohója, másik a népszórványok felszívódó
felülete. Az egységes, nagy nemzetiségi tömegek életében rendkívüli ellentálló erõ van, ami úgyszólván lehetetlenné teszi
az áthasonulást. Ehhez járul a földmûves nemzetiségi rétegek zárkózott életmódja (és gyakran észlelhetõ beltenyésztése),
amely a magyarsággal való keveredést megnehezíti, sõt néha még a távolabb élõ azonos fajtájú elemekkel való keveredést
is kizárja. A paraszti életforma, konzervatív jellegével, önellátási életmódjával, röghöz kötöttségével, zárkózott társadalmi
és családi adottságaival arra van hivatva, hogy a. népi jelleget és hovatartozást mindenütt fenntartsa. Ezzel szemben a
város és az ipartelep, a maga különleges haladó életformájával, egységesítõ kultúrájával és elvegyülõ társadalmi
életmódjával megnyitja az asszimiláció lehetõségeit. A városok-forgatagába került nemzetiségi elemek*, elszakadva
egységes néptestüktõl és a falusi családi hagyományukat õrzõ gyökerüktõl, belejutnak a városi magyar tömegek olvasztó
kohójába. A magyar városok nagyrésze a XIX-XX. századok folyamán rendkívüli (Budapest egészen amerikai méretû)
fejlõdést ért el s ezzel kapcsolatban a kapitalizmus mérhetetlen térnyerése, a gyárak, ipartelepek, vállalatok, üzemek
fellendülése, kereskedelmi központok alakulása, valamint az értelmiségi rétegek felduzzadása. s a kiterjedt adminisztráció
megszervezése hatalmas tömegekben vonzotta a városokba és ipartelepekbe a magyarságot - és közöttük kisebb-nagyobb
számban a nemzetiségeket is. Ha ezek s a nemzetiségi elemek bele tudtak gyökerezni a város társadalmába, s a közület
magyar szellemi irányának, nép- és szakiskoláinak, valamint egyél) kultúrintézményeinek tüzébe, akkor végleg leváltak
az õsi törzsrõl és beolvadtak a magyarságba. A népi asszimiláció másik lehetõsége a szórványok területén jelentkezett,
ahol az azonos népiségû tömbbõl elszakadt, kevés számú nemzetiségi elemek az õket körülzáró nagy magyar
néptömegekbe kerültek. Az ilyen idegen szórványok, a magyar nyelv megtanulása után, utódaikban esetleg - idõk
folyamán -elveszítették õsi nemzetiségi kapcsolataik érzetét. Távol élve az anyanép tömegeitõl és kulturális hatásától, a
beolvadással szemben érzett ösztönös gátlásuk megszûnhetett. Az ílymódon szétszóródott, elhalványult faji öntudatú
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nemzetiségi elemek a magyar népelemekkel családi kapcsolatokat teremtettek, ami utódaikban a végleges népi beolvadást
eredményezhette. A magyarság javára történt asszimiláció két felvázolt módja közül a városi asszimiláció számszerûleg
összehasonlíthatatlanul nagyobb jelentõségû, mint a nemzetiségi szórványokkal és a népi érintkezési felületekkel
kapcsolatos beolvadás.

Az eddig elmondottakkal szemben áll az asszimiláció ellentétes iránya, amely a magyarság részeinek idegen népelemekbe
való beolvadását hozta magával. A magyarság terhére történt asszimilációnál a városi beolvadás módja alig jön
figyelembe, mivel ma már a városi népesség és a városi kultúra fölényes túlsúlya a magyarságnál van az egész Kárpátok
medencéjében. Annál komolyabban kell azonban mérlegelni azokat a veszteségeket, melyek a magyarságot a szórványai
elmagyartalanodása által érték. A szórványmagyarságnak idegen népelemekbe való beolvadását itt-ott a német, szlovák és
szerb nemzetiségekkel kapcsolatban is észlelhetjük, de igazán nagy jelentõsége a magyar-szórványok elrománosodásának
van! A román néptestbe való asszimilálódás lehetõségét és veszélyét a román nemzetiségû elemek betelepülésének és
területi elhelyezkedésének módja magyarázza. Az õsfoglaló magyarság ugyanis mindenütt a völgyeket és a termékenyebb
vidékeket szállta meg, a földmûvelésre kevésbé alkalmas területeket lakatlanul hagyta. Ezzel szemben a Balkánról észak
felé húzódó román hegyi pásztorok, a Kárpátokon átjutva, a hegyeket lepték el és -nem tudva, hogy milyen fogadtatásban
részesülnek - eleinte elkerülték a magyarok által lakott részeket. Késõbb azonban, tömeges beözönlésük után, amikor az
olcsón kínálkozó román munkaerõt már az uradalmak is felkarolták, mind közelebb férkõztek a termékenyebb
magyarlakta vidékekhez. A magyarságot a háborúk vérvesztesége s a kemény történelmi idõk ritkították, -a beszivárgó
románok ugyanakkor végeláthatatlan rajokkal duzzasztották népi erejüket. Az elnéptelenedõ kisebb magyar településeket
a hegyek közül leereszkedõ román népelemek már nemcsak megközelítették, hanem lassanként körülfogták. így alakult ki
ez a társadalmi életfolyamat a Mezõségben, Biharban, Hunyadban, Bánságban, ezekben a kivétel nélkül õsmagyar
településû országrészekben. A mindenfelõl özönlõ románok tömegei a kisebb magyar egységeket körülzárták és mind
több és több magyar szórványt hoztak létre és különítettek el, amelyeknek sorsa azután már az asszimiláció törvényei
szerint alakult ki.

Lovas Geréb András megvizsgálta a Mezõség helyzetét. Ennek az öt vármegyében elterülõ tájegységnek a jelentõségét az
adja meg, hogy Közép-Erdélyben fekszik és az volna a hivatása, hogy a székely néptömböt az alföldi magyarsággal
összekösse. Lovas Geréb itt 81 vegyes lakosságú község magyar szórványai között már csak 11 olyat talált, amely erõs
faji szervezettségénél fogva, a gyengébb népességû magyar telepek között tényleges vezetõszerepet visz, a többiek faji
védelmük szempontjából erõtleneknek bizonyultak. Reménytelennek látszik 25 település sorsa, 11 pedig máris elveszett.
A Mezõségre esõ területen 237. 766 románnal szemben 78. 534 magyar él (1910-es népszámlálás). Ha ez a magyar tömeg
egységes, összefüggõ területet lakna, a beolvadás veszélye nem fenyegetné. De véreink a románok tömegeinek gyûrûjén
belül apró szórványokban helyezkednek el, ami azt eredményezi, hogy napról-napra töredeznek le részei. Moravek szerint
az odaékelt apró szórványok magyar elemei annyira távol esnek a vérségileg azonos biológiai forrásoktól, hogy a
románokkal való összeházasodásra valósággal rá vannak kényszerítve. Ha az apa idegen népiségû, a gyermekek a
magyarság részére elveszettnek tekinthetõk. Igen gyakori eset azonban, hogy az idegen anya is átformálja a családot és az
utódokból románokat nevel. A szórvány-magyarság helyzetére jellemzõ, hogy egymagában fi. Szolnok-Doboka
vármegyében 4240 elrománosodott magyar családot lehet kimutatni, akiknek teljes lélekszáma 18. 812 magyart, ebbõl 10.
733 gyermeket tesz ki (1941).

A Szilágy megyei szórvány-magyarság helyzete sem kedvezõbb ennél és a Szilágyságban végzett fajbiológiai
vizsgálataim igazolják, hogy jelentékeny azoknak a román népelemeknek a mennyisége, akik nemcsak családi nevükkel
árulják el magyar származásukat, hanem fajta-jellegeik szerint is kétségkívül a magyarságból származnak (Doros).
Mindezek a körülmények nyilvánvalóan bizonyítják, hogy a népi asszimiláció két ellentétes irányú életfolyamatból
tevõdik össze és minden tendenciózus beállítással szemben a magyarságnak asszimilációs nyereségei mellett igen
számottevõ asszimilációs veszteségei is vannak!

Ami az asszimiláció fajismereti részét illeti, e tekintetben az öröklési törvények a mérvadók. Amint említettük, a fajta
szempontjából olyan értelmû áthasonulás nincsen, mint amilyen a népi asszimiláció. A népi (nyelvi, kulturális, érzelmi,
politikai) áthasonulás tetszésünktõl és akaratunktól függõ változás, amely valakinél, életének bármely szakaszában
bekövetkezhetik. Ezzel szemben a faji áthasonulás, a fajiság örökletes voltánál fogva, tetszésünktõl független és
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akaratunkkal nem befolyásolható. A népi áthasonulás az ember paratípusával, a faji öröklés viszont a genotypusával függ
össze. Egy mediterrán fajtájú idegen pl. felveheti a magyar nyelv-megtanulása mellett esetleg a magyar szokásokat is, - de
turánivá vagy ugorrá soha sem változhat! Valaki elhatározhatja, hogy németté, angollá vagy románná lesz, veleszületett
testi alkatát azonban megváltoztatni soha sem tudja. Az asszimiláció tehát az egyénre nézve faj biológiai értelemben
elérhetetlen. Utódaiban ellenben fajbiológiai szempontból is létrejöhet áthasonulás, ha a házasságba a másik házasfél
megfelelõ más fajta-elemeket visz be. Amennyiben pl. egy alpi fajtájú, német származású, de népileg asszimilált magyar
ember faji szempontból is elõ akarja segíteni az áthasonulást, azt csak utódainál érheti el olymódon, hogy a magyarság
valamelyik õsi fajta-elemét hordozó házastársat választ. Ilyen házasodás esetén várható, hogy az utód-magyarok egy része
alpi, a másik kevert típusú lesz, harmadrészben azonban tiszta magyar típusok termelõdnek ki (Mendel alkalmazott
törvénye). Természetesen ugyanez a fajbiológiai folyamat, azonos öröklési szabályok szerint, fordítva is érvényes, amikor
t. i. a magyarokkal való össze-házasodás és népi áthasonulás valamelyik nemzetiségi elem javam és a magyarság kárára
történik. A faji áthasonulás kilátásai a nemzedékek sora alatt kedvezõek lehetnek, ha az egyes generációk tagjai
mindenkor a felvételre választott fajta-típusokkal házasodnak össze és így az elhagyott fajtához tartozó utódok száma,
idõk folyamán, az öröklés törvényeinek megfelelõen fogy, illetve az elhagyott fajta jelleg (a mindenkori atavisztikus
visszaütésektõl eltekintve) lassanként kiszelektálódik.

Felmerül a kérdés, hogy vajon van-e a népi asszimilációnak a nemzetek élete és fenntartása szempontjából döntõ
jelentõsége? Anélkül, hogy a természetes asszimiláció életjelenségét, illetve annak a szimbiózisban élõ idegen népiségû és
fajtájú elemek közötti hatását kétségbe lehetne vonni, a kérdésre a faj biológusnak mégis általában nemmel kell felelnie.
Az egyes nemzettestek életét és biológiai sorsát egyedül a saját fajtájából kitermelt utódok mennyiségi és minõségi értéke
határozza meg. Jaj volna annak a nemzetnek, amely idegenek felszívására és beolvasztására akarná jövõjét építeni! Ha a
múlt idõk-történelmi tanulságait idézzük, ott is azt látjuk, hogy az asszimiláció a népek felemelkedésében vagy
tönkremenésében csak másodrendû szerepet játszott. A történelem folyamán kiveszett népek elsõsorban nem annak
következtében tûntek el, hogy valamely idegen nép asszimilálta õket, hanem vagy terméketlenné váltak és a
születéscsökkenés miatt végelgyengülés lett a sorsuk (egyes ó-kori népek), vagy az ellenséges fegyver kiirtotta õket,
illetve az embertelen üldözés, sanyargatás és éheztetés egyrészüket kipusztította, másrészüket menekülésre és
szétszóródásra kény szerit ette (a nomád népek egész sora.) A magyar nemzettestnek a törökvész századai alatt történt
biológiai elerõtlenedését pl. nem a hódoltsági területen élõ magyarság asszimiláció útján való vesztesége, hanem a
törökök által történt tömeges legyilkolása, a lakosság javainak felégetése vagy irgalmatlan kizsákmányolása, s az
asszonyok, gyermekek kegyetlen elhurcolása, egyszóval a magyar népelemeknek a szó szoros értelmében vett kiirtása
okozta. Az írek asszimilációs vesztesége is jelentéktelen pl. ahhoz képest, hogy az angol uralom az utolsó évszázad alatt
lelki terrorral, földkisajátítással, politikai üldözéssel és antiszociális intézkedésekkel a 8 millió írbõl 4 milliót kiirtott,
illetve kivándorlásra és a nagyvilágban való szétszóródásra kényszerített. Az ú. n. utódállamok -mint ismeretes -a trianoni
országcsonkítás után teljes erõvel feküdtek rá a magyarság terhére történõ asszimiláció kikényszerítésére. Ámde nyilván
rájöttek arra. hogy egyedül asszimilálással nem sok eredményt érnek el, mert a magyarsággal szemben minden módon
felhasználták az erõszakos kiselejtezés (földbirtok-elkobzás, állásfosztás, foglalkozási ágaktól való elzárás, irgalmatlan
adóztatás, gazdasági lehetetlenítés, lelki terror, politikai üldözés, bebörtönzés, kivándorlásra kényszerítés) hathatós
eszközeit.

Összefoglalva a szimbiózis és asszimiláció kérdésében tapasztaltakat, megállapíthatjuk, hogy a magyar nemzettest a
politikai és biológiai életterébe került néptestekkel különleges szimbiózist alkot. Ez az együttélés másféle élet
jelenségeket váltott ki aszerint, hogy a szimbiózisban a magyarsággal fajrokon, vagy pedig nem rokon népek vettek részt.
Míg ugyanis a fajrokon népek (kabarok, kunok, úzok, besenyõk) a szimbiózisban olyan fokban olvadtak fel, hogy
nyelvüket és egyéni szellemüket feladva, népi különállásukat tökéletesen elveszítették s a magyar nemzettest alaprészeivé
váltak, addig a más fajtájú és nemzetiségû elemek aránylag kis számban olvadtak bele a magyar nemzettestbe, lényegileg
megõrizték népi különállásukat és a szimbiózisnak olyan alakját termelték ki, amely a külön nyelv és szellem megõrzése
mellett, a magyar nemzettesttel inkább belpolitikai és társadalomgazdasági érdekközösségre szorítkozik. Faji asszimiláció
a szónak fajbiológiai értelmében nincsen, mert a fajták keveredésébõl származó utódok nem az ú. n. asszimiláció, hanem
az öröklés mindenkori törvényeinek vannak alávetve.
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Mai nemzetiségeink fajbiológiai jellemzésénél láttuk, hogy a Kárpátok medencéjében a magyarsággal szimbiózist alkotó
népelemek (a zsidóságot és a cigányokat kivéve) fajta-állományukat tekintve nem fajidegenek, s így az esetleges
asszimiláció kapcsán keletkezõ fajta keveredés egészségtelennek vagy károsnak általában nem mondható. A magyarság
az õsi (turáni, ugor, stb.) fajtaelemek fölényes túlsúlyának tudatában a jövõben is nyugodtan asszimilálhat más
fajta-elemeket. Ez a társadalmi életfolyamat azonban nem haladhatja túl az eddigi mértéket! Fajbiológiai megítélés
alapján óvni kell minden túlzott mérvû asszimilációs elképzeléstõl, mivel az idegen fajtájú nagy tömegeknek a
nemzettestbe olvasztása azt eredményezhetné, hogy az õsmagyar fajtaelemek kisebbségbe jutnának s emiatt az egész
magyar nemzettest biológiai alapszerkezete válságba kerülhetne.

A nemzetiségi tömbök népi-földrajzi határa ma is nagyjából ott van, ahol a nemzetiségi beáramlás befejezésének idején, a
XVIII. század végén húzódott. Azóta a nemzetiségek változatlanul megõrizték biológiai állományukat, de a magyarság
-hála Istennek - szintén megõrizte, sõt nagymértékben megerõsítette népi erejét. A magyar nemzettestbe asszimiláció
útján nemzetiségi elemek fõleg csak az értelmiségi és városi néprétegeken át jutottak be, a magyar falusi alapréteg nem
vett részt az asszimilálásban és õsiségét ma is tisztán õrzi.

A magyarság a Kárpátok medencéjében a honfoglalás után tiszta nemzeti államot alkotott, amely még Mátyás idejében is
fennállt. Amikor azután a török hódoltság alatt a magyarság biológiai állománya felére zsugorodott, az idegen
nemzetiségû elemekkel történt nagyszabású népfeltöltés azt eredményezte, hogy a XVIII. század végére a Kárpátok
medencéjében a magyarság átmenetileg kisebbségbe került. Ehhez hasonló biológiai törés Európa egyetlen történelmi
nemzetének életében sem fordult elõ! A magyarság öröklési anyagának páratlan ellenállását és elpusztíthatatlan faji erejét
bizonyítja, hogy ezt a biológiai válságot átvészelte és a Kárpátok medencéjében a szupremáciáját a nagytömegû
nemzetiségekkel alkotott szimbiózis ellenére meg tudta tartani.

V. Fejezet A magyarság népszaporodása

Minden nép fejlõdõképessége leghívebben szaporodási viszonyaiban tükrözõdik vissza. Ezért, amióta a demográfiai
adatfelvételek útján pontosan tudjuk mérni a népesedés ütemét, a kultúr-nemzetek féltõ gondossággal figyelik a
mindenkori népszaporodás eredményeit. Azok a számoszlopok, melyek a népszámlálások, évi születések, halálozások,
stb. adataival töltik meg a statisztikai kimutatások szürkének látszó lapjait, beszédessé lesznek és a mindenség legnagyobb
értékének, az emberi életnek hû krónikásaivá válnak. A fajbiológia, amikor az élet számszerû regisztrálását vizsgálja,
valósággal a nemzet pulzusán tartja a kezét és a nemzettest életerejének biológiai reakcióját méri.

Az emberiség népszaporodása az újkorban tetemes fejlõdést mutat. A földkerekség népessége 1800-ban kereken 836
milliót tett ki, 1938-ban pedig már 2169 millióra rúgott. Tehát alig másfél évszázad alatt két és félszeresére szaporodott az
emberiség. Mai becslõ számításaink szerint a földtekén - megfelelõ gazdaságpolitikai berendezkedés mellett -a
mostaninak négy-ötszöröse, kb. 8-10 milliárd ember könnyen találhat megélhetést.

A földkerekség népességébõl 1938-ban Európára kereken 530 millió (24-4%), Ázsiára 1190 millió (55.5%), Afrikára 161
millió (7 "4%), Amerikára 276 millió (12 "7%), s Ausztráliára és a déltengeri szigetvilágra 11 millió (0.5%) ember esett.
A legnagyobb embertömeg Ázsiában él, de utána a rendkívül sûrûn lakott európai kontinens következik. A földkerekséget
lakó emberiség egynegyede Európában van, Eurázsia együttes népessége pedig az egész emberiség négyötödét alkotja. A
magyar nemzettest emberállománya Európa népességének mintegy 2%-át és a földkerekségen élõ egész emberiség
0.5%-át teszi ki.

A fajbiológiai szemlélet megtanított arra, hogy egymagában az élet tömege egyetlen nemzettest részére sem jelent
abszolút fölényt a többiekkel szemben. Az emberanyag minõsége éppen olyan döntõ súlyú, mint a mennyisége. A
magyarság az õsi öröklési anyagának és testi-lelki értékeinek ismeretében nyugodtan elkönyvelheti maga részére azt a
tényt, hogy bár népessége Európa lakosságának csak 2.5%-át képezi, ezt a számarányát messze túlszárnyaló mértékben jár
elõl kontinensünk kultúrnemzetei között. (Ez a megállapítás éppen így vonatkozik pl. a vérrokon finn nemzettestre, amely
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rendkívüli kultúrájánál és emberanyagának magas értékénél fogva a nemzetek társadalmában kiemelkedõ tekintélyt jelent,
noha emberanyaga Európa népességének mindössze 1 %-át alkotja.) Viszont az is tagadhatatlan igazság, hogy mennyiség
nélkül nincsen minõség - és minden nemzeti érték hiábavalóvá válik, ha a nemzettest nem tud élettömegeket kitermelni. A
helyes és céltudatos fajbiológia távol áll attól az irányzattól, amely egyoldalú elképzelés szerint, tenyésztésszerû primitív
eljárással kívánja az emberanyagot szaporítani és a minõségi követelményeket figyelmen kívül hagyja. De éppenúgy el
kell vetnünk azt az elgondolást is, amely kizárólag minõségi fejlesztésre törekszik és a biológia törvényeinek ismerete
híján értékeket akar teremteni, miközben figyelmen kívül hagyja, hogy nincsen érték és egyáltalában nincsen semmi a
világon élet nélkül.

Az emberi élet mindenek fölött való becsülésében nekünk magyaroknak elõl kell járnunk, mert nincsen Euró fában
egyetlen nemzet sem, amelynek sorsa annyira függvénye volna a népszaporodásnak, mint a magyarságnak. A
magyarságnak itt Európa közepén, a Kárpátok medencéjében nem csak szellemi és kulturális szempontból van elválasztó
szerepe a nyugati és keleti élettér között, hanem népesedési szempontból is. Tõlünk nyugatra a gyengülõ népszaporodású,
keletre és délre az erõs népszaporodású népekéinek. Európa népeinek különbözõ fokú népességi fejlõdése idõvel az erõk
durva eltolódásához vezethet, mihelyt a robusztus népességû nemzetek tömeg-túlsúlya a nyugati és középeurópai
nemzetek minõségi fölényét legyõzni képes lesz. A fennálló népesedési erõ-különbözetbõl az európai nemzetek életében
olyan mérvû változások robbanhatnak ki, amilyent csak a népvándorlás történelmi sodra idézett elõ valamikor. A
legnagyobb népesedési feszültség kellõs közepén állunk: mi magyarok! Ebben a sorsdöntõ feszültségben a magyarság
biológiai vizsgálása, az emberanyag keletkezésének és a magyar életek tervszerû gondozásának tudományos irányítása a
magyar fajbiológia úttörõ feladata.

1. A MAGYARSÁG SZÁMSZERÛ EMBERANYAGA.

A nemzettest emberanyagának felmérése, illetve az emberanyagban nyugvó életerõ felbecsülése eredményesen csak
olymódon történhetik, ha nem elégszünk meg a mai népesség számszerû kimutatásával, hanem a régi idõktõl kezdve
nemzetünk változatos korszakain át kísérjük a magyar emberanyag fejlõdését. Ez a dolog természetének megfelelõen nem
könnyû feladat, hiszen a tervszerû, hivatalos statisztikai adatgyûjtés rendszere nem régi keletû, s emiatt a múltra
vonatkozólag bizonyos közvetett számításokra, helyenként laza becslõ értékelésekre vagyunk utalva. Ezeket a közvetett
számításokat mégis olyan komoly érvekkel lehet alátámasztani, amelyek azoknak irányszámként való elfogadását ma már
általánossá tették. Különösen Acsády Ignác, Ajtay József, Barsy Gyula, Csánki Dezsõ, Fényes Elek, Hóman Bálint,
Kovács Alajos, Meszlényi Antal és Szabó István számításaira hivatkozhatunk, amely számítások igen értékes adatokkal
járultak hozzá a magyar emberanyag számszerû fejlõdésének megállapításához.

A magyar nemzettest emberanyagának folyamatos felmérésénél a honfoglalás idõszakát kell kiinduló pontnak
tekintenünk, mivel az azt megelõzõ korszakokból semmi támaszpontunk sem maradt vissza. Amidõn a mozgósított
szervezetû magyar nemzet Kr. u. 895-ben Árpád, a Legnagyobb vezérlete alatt átlépte a Kárpátok gerincét és azon belül
megalapította az örök hazát, a nemzettest (magyar harcosok, magyar szolganép, magyar asszonyok és gyermekek)
létszáma a korabeli külföldi feljegyzések, a saját krónikák és a késõbbi becslések szerint mintegy 500. 000 volt. (Egyesek
becslése 200. 000 fõre teszi a honfoglaló magyarság számát, ez azonban a hitelt érdemlõ feljegyzésekkel és a természetes
következtetésbõl származó valószínûséggel ellenkezik.) Feltételezhetõ, hogy a félmilliós népszám is már csökkent
létszám volt, mivel az ó-bolgáriai vereség és a többszörös besenyõ támadás kivédése erõsen megritkította õseink
emberanyagát, melyet a Kaukázus-melléki õshazában a viszonylag békés fejlõdés idején 600. 000 fõre is nyugodtan
becsülhetünk. De a kemény harcokban és a honfoglaló-vándorlás megpróbáltatásai alatt - talán - egyhatodával lecsökkent
és mindössze félmillió népességet kitevõ honfoglaló magyarság is igen hatalmas tömeget és rendkívüli népi erõt jelentett
az akkori népesedési viszonyok között. Nem állnak rendelkezésünkre tárgyilagos eszközök a honfoglaló magyarságnak az
akkor élt európai nemzetek népállományával való összehasonlítására. De a félmilliós nemzettest jelentékeny voltát
nemcsak a becslés következtetései igazolják, hanem az a páni rémület is, melyet a magyaroknak a Kárpátok
medencéjében való megjelenése Európa-szerte okozott.
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Fajbiológiai szempontból különös fontossága van annak, hogy ez a félmilliónyi népesség fajta-állományát illetõleg tiszta
magyar volt (a hunoktól és avaroktól eltérõen a magyarság idegen fajtájú rabszolgákat nem hozott ide magával, hanem a
földmûvelõ és pásztorkodó szolgarétege is a magyarság soraiból került ki). Becslésem szerint az õsi emberállomány a
honfoglaláskor e hazában talált õsrokon fajtestvérek (hun szórványok, avar telepek és székely néptömbök), valamint a
szláv szórványok beolvasztása által a honfoglalást közvetlenül követõ korszak alatt több, mint 100. 000 fõvel szaporodott.
A II. fejezetben elõadottak szerint ez az együttesen kb. 600. 000 fõnyi népesség képezi nemzettestünk gyökerét, amely
termékeny dunavölgyi elhelyezkedésében további szaporodásnak indult. A X. században élõ magyarságot faji értelemben
teljesen homogénnak lehet tekinteni (magyarok -f kabarok + bolgárok + hun-avar-székelyek), mert a szláv és egyéb
nemzetiségi kisebbséget az egész népességnek talán csak 5%-ára, de legbõvebb számítás szerint is legfeljebb 10%-ára
lehet becsülni.

A magyarság létszáma a XIII. század közepén már megközelítette a 2, 000. 000-t, amikor a dunai hazában az elsõ nagy
katasztrófa: a tatárjárás utolérte. A tatárjárás szörnyû pusztításait azonban a nemzettest egészséges életereje rövidesen
kiheverte, annál is inkább, mivel bölcs Árpádházi királyaink ritkán lakott földjeinkre betelepítették a vérrokon kunokat,
úzokat, besenyõket, jászokat, akiknek számát - mint említettük - hiteles feljegyzésekbõl leszûrt óvatos számítással is
legalább 200. 000-re kell tennünk. A magyar nemzettest a beolvadt turáni faj testvérekkel megerõsödve, további
egészséges fejlõdésnek indult. A középkorban a tatárjáráson kívül csupán két nagyobb veszteség érte
emberállományunkat, egyik az 1348/49-ben dühöngõ pestisjárvány (a legnagyobb európai fekete halál), másik az
1495/96-ban szörnyû pusztítással kirobbant szifilisz-járvány volt. Ha ezek és más tömeghalálozással járó ragályos
betegségek ritkították is a magyarság sorait, a hiányokat a nagymérvû népszaporodás rövidesen pótolta. Emellett a
szóbanforgó járványok a többi európai nemzet emberállományában is hasonló veszteséget okoztak, s így a magyarság és a
többi nemzetek népi ereje között lényeges eltolódást nem idéztek elõ.

A XIV. század második felébõl viszonylag megbízható becslések állnak rendelkezésre Magyarország emberanyagáról.
Hazánk népessége Nagy Lajos korában elérte a 3, 000. 000-t, ami abban az idõben Európában nagyhatalmi állást jelentett.
Ha figyelembe vesszük a magyarságnak Nagy Lajos király idejébõl fennmaradt települési emlékeit, úgyszólván biztosra
vehetjük, hogy a lakosságnak legalább 85%-a tiszta magyar volt (2, 550. 000 magyar, 450. 000 nemzetiségi).

A XV. század második feléig a magyarság népi ereje további lendülettel fokozódott, úgyhogy Mátyás király korában már
kb. 4, 200. 000-s lélekszámmal találkozunk. (A számítás alapja a XV. század második felében nyilvántartott adózó
jobbágyporták, a hozzájuk tartozó zsellérség, a nemesség és a nemzetiségek megközelítõ száma). Ez a nagymérvû
népszaporodás egyáltalában nem meglepõ, ha figyelembe vesszük a középkorban általános sokgyermekûséget. Igaz, hogy
azidõben a halálozás arányszáma is rendkívül magas volt, de mégis kétségtelen, hogy -a nagy háborús pusztítások idejét
kivéve -a mai mértéknél sokkal nagyobb arányban szaporodott a népállomány (esetleges évi 10 °%o-es szaporodás mellett
a népesség már 70 év alatt megkétszerezõdött!). Mátyás korában a magyarság igen tekintélyes európai nagyhatalom volt!
Ezt a nagyhatalmi állást csak összehasonlítás útján tudjuk helyesen megítélni, ha arra gondolunk, hogy a magyar
emberanyag létszáma ugyanakkor kb. egyenlõ nagyságú volt a németekével. Az angol népesség számát meg is haladta, az
európai orosz puszták akkori gyér lélekszámát pedig jelentékenyen túlszárnyalta. Mátyás korabeli nagyhatalmi állásunkat
a nagy emberanyagon felül az biztosította, hogy egybehangzó vizsgálati eredmények szerint azidõben a Kárpátok övezte
haza lakosságának legkevesebb 80%-a magyar volt (kb. 3,360.000 magyar és 840. 000 nemzetiségi).

A történelmi és földrajzi kutatás legújabb eszközeivel feldolgozott részletadatokból kiviláglik, hogy Mátyás idejében a
jelenleg nemzetiséginek ismert területek még úgyszólván mind magyar vidékek voltak. Ez nem csak abból állapítható
meg, hogy ezeken a vidékeken a középkorban magyar földrajzi (folyó, völgy, határrész, dûlõ, stb.) nevek szerepeltek,
hanem a mind nagyobb számban kikutatott személynevek tömegeibõl is, amelyek mind a birtokosok, mind a jobbágyok
törzsökös magyar voltát bizonyítják. A rendelkezésre álló statisztikai-demográfiai adatok, valamint a népességtörténet
bizonyítékai szerint kétségtelen, hogy Árpád fejedelem korától Mátyás király uralkodásáig (IX. -XV. század) a magyar
népszaporodás rendkívül erõteljes volt és átmeneti megtorpanások (háborúk, ragályok) ellenére töretlen vonalban
fejlõdött. Mátyás király korában, amely a magyarságnak biológiai szempontból a legragyogóbb fénykora volt, a kb. 3 "4
milliónyi színmagyar népesség Európa azidei 80 milliót kitevõ összlakosságának mintegy 4.3%-át jelentette. Ez a
hatalmas emberanyag, amely fajta és nyelv szempontjából egységes volt, biztosította a XV. század végéig a magyarság
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nagyhatalmi állását Európában. Vitán felül áll, hogy a XII. század második feléig a nemzetiségek arányszáma csupán
5-10%-ot, de a XV. század végéig is legfeljebb csak 20%-ot ért el. Ezek szerint a középkori magyarságot kifejezetten
nemzeti államalakulatnak kell tekintenünk, amelynek keretében a magyarság tömegei, a Felvidék északi részétõl és kis
szórványoktól eltekintve, a Kárpátok által övezett egész területet majdnem egyöntetûen betöltötték. Ha a magyar
nemzettest a vázolt hat évszázad iramában folytathatta volna népesedési fejlõdését, s az ezután bekövetkezõ török
hódoltság, majd az osztrák elnyomás a magyarság biológiai irányvonalán brutális törést nem ejtett volna - ma a
Kárpátmedencében 50-60 milliós, nagyhatalmi helyzetû nemzet élne, amelynek legalább 90%-a magyar lenne!

A kegyetlen sors azonban nem engedte meg, hogy a magyarság a békés fejlõdés útján járva, a biológiai, történelmi és
kulturális erõben hozzá hasonló európai népekkel egy sorban emelkedhessek tovább. A magyarság hatalmas és dicsõ hat
évszázada után bekövetkezett a háborúk vérzivataraival és fajpusztító elnyomásaival terhelt négy évszázad nehéz ideje. A
XVI. század adatai még némi népesedési fejlõdésrõl tanúskodnak azokon a vidékeken, ahol a török még nem vetette meg
a lábát. De a XVII. század már az általános néppusztulás képét mutatja s ez a folyamat a török hódoltsági területeken a
magyarságnak közel teljes biológiai megsemmisülését (a családok kiirtásával: a férfiak kivégzésével, a fiatal nõk és
gyermekek elhurcolásával) s a meg nem szállt területen a hadban álló sorkatonaság óriási vérveszteségét eredményezte. A
török világbirodalom hatalmának -mint ismeretes -a rabszolgarendszer szerves részét képezte. A mohamedán törökség
hite és politikája szerint a legyõzött máshitûeket minden vagyonuktól meg kellett fosztani, õket magukat pedig rabságra
lehetett vetni.

A konstantinápolyi és más török piacokon a foglyul ejtett magyar férfiak és nõk tömegeit adták el és mint földmíveléshez
jól értõ emberanyagot, nagy elõszeretettel vásárolták és használták fel. Egyes feljegyzések szerint a hadmûveleti
területekrõl százezer számra hajtották el a magyar rabszolgákat. A fiatal lányok a török harcosok háremeit népesítették be,
a magyar fiúgyermekek pedig a janicsárképzõ katonai iskolákban váltak fanatikus mohamedánokká s mint a török
birodalom kitûnõ harcosai indultak a kereszt elleni küzdelemre. Elhurcolták a nemzet színe-virágát, és elfeledtetve velük
magyar mivoltukat, szörnyû kegyetlenséggel használták fel õket a saját testvéreik elleni gyilkos harcban. Miközben a
magyarság az õsmagyar vér hõsies feláldozásával, gazdasági értékeinek megsemmisítésével és kulturális fejlõdésének
feladásával állta másfél évszázadon át a harcot és meztelen mellével védte a keresztény kultúrát, az európai nemzetek
békésen szaporodtak, emberállományukat megsokszorozták, kulturális és materiális kincseiket halomra gyûjtötték. És
amikor a rettenetes vérveszteségtõl elalélt nemzettest megszabadult a törökök fojtogató nyomásától, az osztrák kamarilla
kihasználta a magyarság ájulását és uralomra jutva, évszázadokon át tartó elnyomással folytatta a magyar biológiai erõk
letörését. Az osztrák rendszer más, néha szelídebbnek látszó modern eszközökkel, sok bódító szerrel, de lényegileg
ugyanolyan eredményû fajpusztítást végezett, mint a brutális törökség. És jellemzõ, hogy a törökvésztõl megszabadított
Európában csak egészen elvétve hangzott el a hõsi küzdelemben elalélt magyarság szabadságának védelmében szó! Pedig
világos, hogy a szabadság, a nemzeti öncélúság és az öntudatos faji berendezkedés az elsõ alapfeltétele annak, hogy
valamely nemzettest biológiai értelemben is egészségesen fejlõdjék. De lehetett-e, volt-e mód erre az elmúlt négy
évszázad török, majd osztrák elnyomásának idõszaka alatt?

A törökvész idején hazánk két évszázadra harctérré változott. Az ország négy részre osztva szenvedett: Erdély önálló volt,
a törökség az ország szívét bekebelezte, a végvárövezet hullámzó módon magyar fennhatóság alatt állt, de teljesen
törökmentes csak a keskeny felvidéki határsáv volt. A lakosság nem csak a török ellenség brutalitását kellett, hogy
elszenvedje, hanem a segítséget nyújtó idegen zsoldos katonaság durva zsákmányolását és élõsködését is. ínség, gazdasági
lehetetlenülés, betegség, járvány is kísérte a háború szenvedéseit. A Délvidék már 1530-ban teljesen felégetve, szétdúlva,
üresen állott és a gazdag termõtalaj színmagyar népessége úgyszólván eltûnt a föld színérõl. A pusztulásnak ez a képe várt
késõbb a hódoltság jelentékeny területeire, sõt a végvárövezet vidékére is, amely a törökök örökös portyázásának volt
kitéve. A XVI. és XVII. században a biológiai értékek olyan pusztulása érte a Hunyadiak kultúrájában erõsen fellendülõ
magyar nemzettestet, amilyent sem akkor, sem késõbb egyetlen európai kultúrnemzet sem szenvedett el!

A magyar emberállománynak a török hódoltság másfél évszázada alatt bekövetkezett veszteségérõl komoly
becslõ-számítások nyújtanak felvilágosítást. A törökök kiûzése után néhány évtizeddel, a lassan és nehezen induló
lábadozás kezdetén az adózókat összeírták, hogy az összeírások alapján a gazdasági talpraállás megindulhasson. Az
1715-ben és 1720-ban történt összeírásokból Acsády kiszámította, hogy a történelmi ország lakossága
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Horvát-Szlavónország nélkül 2, 582. 000 lelket tett ki. (Acsády számítása alapjául 413. 000 adózó családot vett fel és
egy-egy háztartást hat tagra becsült. Az összeírásban nem szereplõ nemességre és papságra, valamint a zsidóságra
összesen 5%-ot adott hozzá. Az összeírásban ugyancsak nem szereplõ úrbéres parasztságra és a városi népességre
vidékenként 20-50% többletet számított.) Szabó István megszívlelendõ indokolással a nevezetes Acsády-féle számítást a
százalékos kulcsok emelésével módosította és 1720-ra vonatkozólag Magyarország lélekszámát 3-3*5 millióban kívánta
megállapítani. Ez a lélekszám még így is megdöbbentõen alacsony, legszomorúbb azonban az, hogy a törökvész alatt és
után az országba tódult nemzetiségek óriási tömegeinek térfoglalása miatt a magyarság arányszáma módfelett
kedvezõtlenné vált.

Az Acsády-féle számítás szerint a XVII. század elején mindössze 1, 161. 000, de a Szabó-fele adatok szerint is csupán
másfél millió (1, 200. 000-1, 750. 000) lehetett a magyar emberanyag száma! A Szabó-féle nemzetiségi számokhoz hozzá
kell adnunk a zsidók számát is, úgyhogy becslésem szerint 1720 körül az 1, 910. 000 (54*5%) nemzetiségivel szemben a
színmagyar népesség lélekszáma csak 1, 590. 000-re (45-5%-ra) tehetõ. Európa összlakossága ebben a korszakban már
130 millióra emelkedett, aminek akkor a színmagyar népesség csak kb. 1.1%-át tette ki. Ha talán a módosított Acsády
számokat is túlságosan alacsonynak minõsítjük, mégis bizonyos, hogy a magyar vérnek olyan pusztulása, mint a török
korszak végén, soha sem következett be. Mi sem érzékelteti jobban ezt a szörnyû biológiai törést, mint az, hogy a Mátyás
korában élt 3.4 milliónyi õsmagyar emberállomány két és fél évszázad alatt 1*6 millió körüli számra zsugorodott, holott
ez idõ alatt normális körülmények között 6-8 millióra kellett volna, hogy emelkedjék. Ugyanezen idõ alatt a
magyarságnak a nemzetiségekkel szemben felmutatott 80%-nyi fölényes többsége semmivé lett s az államfenntartó
magyarság a maga 45.5%-ra zuhant arányszámával saját hazájában évszázadokra kisebbséggé zsugorodott. (Korponay
adatai szerint a fenti korszak alatt, éspedig 1480-tól 1080-ig, Anglia Wales nélkül 3'7 millió lélek számról 5.5 millióra,
Franciaország 12.6 millióról 18.8 millióra, Itália 9.2 millióról 11.5 millióra és az európai Oroszország meglepõ
rohamossággal 2.1 millióról 12.6 millióra szaporodott! )

Az elsõ országos népszámlálás hazánkban 1787-ben volt, amikor Magyarország 6,467.829, Erdély 1, 440.986, a katonai
határõrvidék 271.396, az egész ország összesen 8.180.201 lélekszámot tüntetett fel. A XVIII. század folyamán az alig 3.5
milliónyi országos népesség (65-70 év alatt) rohamos gyorsasággal 8 millió fölé duzzadt. Amint a IV. fejezetben már
részletesen kifejtettük, ez a rendkívüli népduzzadás nem az emberállományában megkevesbedett, elgyötört magyarság
természetes szaporodásának, hanem a nemzetiségi elemek soha sem hallott mérvû beáramlásának következménye volt. A
színmagyar népesség a fenti 65-70 év alatt igen derekasan kivette részét a népszaporodásból, úgyhogy (kb. évi 10%o-es
szaporodással) megkettõzte létszámát és megközelítette azt a kb. 3.4 milliónyi lélekszámot, amit egyszer már Mátyás
király idején, 300 évvel azelõtt elért. (Háromszáz éves stagnáció a biológiai fejlõdés terén! ) A fájdalmas különbség
azonban ott mutatkozik, hogy míg Mátyás 3.4 millió magyarsága a nemzetiségekkel szemben 80% túlsúlyt mutatott fel,
addig a nagy nemzetiségi feltöltés után megközelítõ számítással kimutatható 3.1 milliónyi színmagyar népesség a
nemzetiségekkel szemben mindössze 38%-ot tett ki. II. József népszámlálása szerint a magyarság numerikus kisebbségi
helyzete a század elejéhez képest tehát még súlyosan tovább romlott (3,122.000 magyar és 5,058.200 nemzetiségi)! (L. V.
sz. ábra.)

A magyarság biológiai-történelmi fejlõdésérõl idõrendben következõ tájékoztató pont Fényes Elek (az elsõ nagy magyar
statisztikus) 1830-ban végzett adatgyûjtése. Fényes szerint akkor az ország összlakossága 11, 275. 000 volt, s ebbõl a
magyar népesség 4,808.000 lélek volt. A többi 6, 467. 000 egyén nemzetiségi elem volt, közte 242. 000 fõnyi zsidóság.
Fényes szerint a magyarság arányszáma 1830-ban a nemzetiségek 57. 3%-os arányszámával szemben 42.7%-ra
emelkedett.

A fenti becslõ számítás helyességét igazolta az 1850. évi népszámlálás, mely országunk 11, 554. 000 fõnyi lakosságából
4, 812. 000 magyart (41.6%-ot) és 6, 742. 000 (58-4%) nemzetiségit mutatott ki (a zsidóságot is nemzetiséginek
tekintette).

Az 1869. évi elsõ magyar népszámlálás, amely hazánkban a határõrvidékkel együtt, de Horvát-Szlavónország nélkül 13,
579. 000 lakost mutatott ki, a nemzetiségi kérdést az osztrák uralom tilalma miatt hivatalosan nem dolgozhatta fel. Keleti
Károly érdeme, hogy e tekintetben mégis gondos tájékoztató számok maradtak fenn, amelyek szerint azidõben a
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magyarság lélekszámát kb. 6, 170. 000-re lehetett tenni, ami 45 '6% arányszámnak felel meg. (A nemzetiségek száma a
zsidósággal együtt 7, 409. 000 = 54*4% volt.) Láthatjuk, hogy akkor már lassanként megindult a magyarság újabb
biológiai felemelkedése, amit nemcsak a színmagyarság számának abszolút gyarapodása, hanem a nemzetiségekkel
szemben felmutatott nagyobb mérvû viszonylagos aránya is jelez. A IV. fejezetben utaltunk arra, s ezt e helyen is ki kell
emelnünk, hogy a magyar és nemzetiségi emberanyag arányszámában való kedvezõ eltolódás tekintetében a természetes
asszimilációnak csak másodrendû szerepe volt, az elsõdleges ok a magyarságnak ez-idõben a nemzetiségekkel szemben
mutatkozó többszaporodásában keresendõ.

Az 1880. évi népszámlálás dolgozta fel elõször hivatalosan a magyarság és a nemzetiségek arányszámait. Az
anyaországban (Horvát-Szlavónország nélkül) ekkor a 13, 750. 000 fõnyi lakosból 6, 404. 000, tehát 46*6% volt
színmagyar (és 7, 346. 000 = 53-4% nemzetiségi, akik között a zsidóság is helyet foglal). A két népszámlálás között eltelt
évtized a népszámban emelkedést alig hozott, mert az 1873. évi nagy kolerajárvány a népesség soraiban erõs pusztítást
okozott.

Az ezt követõ békés és kedvezõ évtizedek alatt azonban az ország lakossága, különösképpen annak színmagyar népe
nagymértékben szaporodott és termékenysége, valamint gazdasági-kulturális adottságai folytán több születést és kisebb
mérvû halálozást tüntetett fel. Az 1890. évi rendszeres népszámlálás szerint az anyaország lakossága
(Horvát-Szlavónország nélkül) 15,261.864370

Magyarország népességi megoszlása a magyarság és nemzetiségek között a honfoglalástól 1941-ig.

A második világháború alatti népszámlálás (amibõl magyar 6, 906. 462 = 45 '2% és nemzetiségi a zsidósággal 8, 355.
402%= 54-8%), az 1900. évi népszámlálás szerint 16, 838. 255 (amibõl magyar 8, 057. 069 = 47'9% és nemzetiségi a
zsidósággal 8, 781. 186 = 521%) és az 1910. évi népszámlálás szerint 18, 264. 533 (amibõl magyar 9, 243. 833 = 50*6%
és nemzetiségi a zsidósággal 9, 020. 700 = 49*4%) volt. A századforduló körül tehát a magyarság faji ereje nagy
lendülettel tovább küzdötte magát elõre és négy évszázadig tartó biológiai törés után ismét megszerezte magának a
többséget. Amilyen szörnyû volt a nemzettest emberanyagának katasztrófája a XVI-XVIII. század folyamán, olyan
felemelõ a biológiai erõkifejtésnek az az egészséges lendülete, mellyel a magyarság a XIX. század végén és a XX. század
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kezdetén 45-35°/00-es születési tömegek által évtizedenként közel 1 millió lélekkel duzzasztotta meg a magyarság
életerejét. így értük el azt, hogy az 1910. évben, a világháborúk elõtti utolsó népszámlálás az integer Kárpátmedencében a
színmagyarság 50-6%-os többségét állapította meg! A XIX. század végére és a XX. század elejére esõ népszaporodási
változások mérlegelésénél a magyarságra esõ többszületési és kedvezõbb halálozási arányon, valamint a magyarság javára
történt (el nem túlozandó) természetes asszimiláción kívül a kivándorlás fontos népmozgalmi hatását is figyelembe kell
vennünk. A hivatalos statisztika csak 1899 és 1913. között 1, 194. 586 lakos kivándorlását és 290. 127 egyén
visszavándorlását tartja nyilván, amivel kapcsolatos veszteségben a magyarság 35.7% arányban vett részt. Tekintetbe
véve, hogy a kivándorlás erõteljes megindulását már 1870-tõl számíthatjuk és a nyilvántartás a dolog természetébõl
kifolyólag még a fent jelzett évek alatt sem lehetett teljes, az ország teljes népveszteségét a kivándorlási áradat idején
közel 2 millióra becsülhetjük, amibõl a fajmagyarságra kb. 500-600. 000 lélek esett. Ez a szám a magyar biológiai erõnek
égetõen fájdalmas vesztesége, hiszen ha kivándorló véreinket gazdasági felemeléssel és bölcs nemzetpolitikával itthon
tarthattuk volna, ma ezek továbbszaporodása által 1 millióval több magyar szolgálhatná a hazát. Viszont az a tény, hogy
közel háromszor annyi nemzetiségi elem vándorolt külföldre, mint magyar, fajtánk viszonylagos arányszámát kedvezõen
változtatta meg, s ekként a magyarság erõteljesebb ütemben törhetett elõre a Kárpátok medencéjében népi többsége
visszaszerzésének útján.

A magyar emberanyag számszerû fejlõdése a honfoglalástól 1941-ig.

A XX. század folyamán fellángoló világháborúk következtében újabb nagy megrázkódtatásokat kellett a magyarság
biológiai fejlõdésének elszenvedni. Az 1914-18. évi elsõ világháborúban a magyar birodalom véráldozata 661. 000 hõsi
halott volt, s ennek az életveszteségnek legalább kétharmada a színmagyar népességet sújtotta. Ehhez hozzá kell számítani
a háborús születési kieséseket, a háború után fellépõ járványok pusztításait és a gazdasági lehetetlenülés miatt elmaradt
családalapítások népsorvasztó hatását. Az elsõ világháború után pedig a tragikus trianoni békeparancs - mint ismeretes
-olymódon törte darabokra a földrajzilag egységes történelmi országot, hogy annak csonka középpontjában, gazdasági
életterétõl elszakítva, úgyszólván csak a magyar népterületek maradtak meg, de véreink millióit (3, 319. 579 magyart)
elszakították az anyaországtól.
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A trianoni Csonkaország a maga fájdalmas szûkreszabottságával és fajpolitikai, megkötöttségével a magyarság biológiai
erejének mégis gondos és eredményes õrizõje volt. A kicsiny ország szegényes keretei között ismét öncélú, tiszta nemzeti
állam lett éppen úgy, miként évszázadokkal elõbb Árpád, Szent István és Mátyás Nagymagyarországa idején. Az 1920.
évi népszámlálás a Csonkahazában 7, 990. 202 lelket mutatott ki (amibõl magyar 6, 696. 501 = 83.8% és nemzetiségi a
zsidósággal 1, 293. 701 = 16-2%), az 1930. évi népszámlálás pedig 8, 688. 319 lelket írt össze (amibõl magyar 7, 568.
353 = 871% és nemzetiségi a zsidósággal 1, 119. 966 = 12*9% volt). A magyarság viszonylagos többségének ilyen mérvû
emelkedését a trianoni országban a természetes asszimiláció mérsékelt hatásán kívül fõként a nemzetiségi elemeknek az
utódállamokba való kivándorlása és a magyaroknak az elszakított területekrõl való bevándorlása okozta.

Az 1941. évi magyar népszámlálás a XX. század második világháborújának közepette a megnagyobbodott
Csonkaországban (1. 1938-ban kereken 1, 051. 000 felvidéki, 2. 1939-ben 677. 000 kárpátaljai, 3. 1940-ben 2, 643. 000
keletmagyarországi és északerdélyi, valamint 4. 1941-ben 1, 025. 500 bácskai és délmagyarországi lakossal
megszaporodva) ismét a magyarság erõsen felfelé törõ biológiai térfoglalását tüntette fel. Ez évben a megnagyobbodott
Csonkaország teljes népszáma 14, 679. 573 volt. Ha az utolsó tárgyilagos nagy magyar népszámlálás 1910. évi adatait az
1941. évi népszámlálás területére alkalmazzuk, ez esetben számításaim szerint a magyarságnak 1941-1944 körül mintegy
73%-os többsége mutatható ki (kerek számban 10, 700. 000 magyar = 73% és 4,000.000 nemzetiségi lélekszám a
zsidósággal = 27%). v A népszámláláskor feltüntetett országos emberanyag abszolút száma 1944-ben már megközelítette
a 15 milliót. Ílymódon a trianoni Csonkaország népességének 1920. évi helyzetéhez viszonyítva a megnagyobbodott
háborús Magyarország 1944-ig majdnem 7 millió lélekkel, népességének közel 90%-ával gyarapodott. A középkorban
nagyhatalomnak számító, de Trianon után kis néppé zsugorodott magyarság ismét középhatalommá lépett elõ! (LVI. sz.
ábra.)

1 Az 1941. évi népszámlálásnak az anyanyelvre vonatkozó statisztikai eredményei a fenti számításaim lezárása után
jelentek meg. Ezek igazolják számításaim nagyjából való helyességét. A hivatalos adatok 1941-re vonatkozólag a
következõk: magyar anyanyelvû volt 11. 367, 342 (77-5%), német 719. 762 (4-9%), szlovák 268. 913 (1-8%), román 1,
100. 352 (7-5%), rutén 564. 092 (3-8%), horvát, szerb, bunyevác, sokác 369. 348 (2-5%), vend, szlovén 69. 586 (0-5%),
cigány 57. 372 (0-4%), jiddis 126. 312 (0-9%), héber 5. 059 (°%). egyéb 29. 435 (0-2%), ismeretlen 1. 400 (0%). -A
magyar anyanyelvûek között szerepel a zsidóság túlnyomó része is!

Ha most befejezésül kísérletet akarunk tenni a magyarság lélekszámának a Kárpátok medencéjében és világviszonylatban
való megállapítására, a dolog természetébõl kifolyólag nehézségekbe ütközünk, ami miatt részben közvetett számításokra,
részben becslõ értékelésre vagyunk utalva. Kiinduló pontnak mindenesetre közvetett számítással nyert elõbbi adatunkat
használhatjuk fel, amely szerint pl. 1944-ben a trianoni, felvidéki, keletmagyarországi, északerdélyi és délvidéki
országrészeken (az össznépességbõl a nemzetiségeket, köztük a zsidóságot levonva) a tiszta magyarság száma kereken 10,
700. 000 lelket tett ki. Ezenkívül az egész Kárpátmedencére vonatkozó 1910. évi országos népszámlálás adatait
összevetve az utódállamok legújabb népszámlálási adataival, közvetett számításokkal megállapíthatjuk azt is, hogy az
(izraelita zsidók nélkül) Szlovákiában kerek számban 100. 000, Dél-Erdélyben 570. 000, Bánátban 110. 000,
Horvátországban mintegy 90. 000 magyar egyén élt. Mindezeket összeadva, azt az eredményt nyerjük, hogy 1944-ben az
egész Kárpátok medencéjében (az integer Nagymagyarországon) összesen 11, 670. 000 volt a tiszta magyarság
lélekszáma.

Amint láttuk, az 1910. évi népszámlálás idején az egész Kárpátok medencéjében a tiszta magyarság lélekszáma 9*2 millió
volt. Az azóta eltelt három évtized, alatt azonban a fajmagyarság a Kárpátok egész medencéjében a közbejött világégések,
háborús életveszteségek, területi megcsonkítások, idegen elnyomás, fertõzõ járványok és gazdasági lehetetlenülés ellenére
mintegy 2.5 millió lélekkel szaporodott és elérte a 11.7 milliós lélekszámot. Ez a minden biológiai akadályon keresztül
törõ faji erõ a magyarság életerejének legékesebb bizonyítéka!

Ami a történelmi határokon kívül élõ magyarságot illeti, véreink a közeli országok közül mindenkor Romániában éltek
legnagyobb számmal. (Mintegy félmillió székely-magyar néptömeg románosodott el Moldvában és veszett el fajtánk
részére.) Napjainkban Moldvában mintegy 120. 000 ember vallja magát magyarnak, bár egy részük már csak alig töri a
magyar nyelvet. Magában Bukarestben legalább 50. 000 magyar él. Ezenkívül Európa különbözõ országaiban mintegy

Dr. Doros Gábor: A magyarság életereje 1/3

Dr. Doros Gábor: A magyarság életereje 2/3 87



100. 000 magyar embert lehet kimutatni. A XIX. század végén lezajlott nagy kivándorlás idején - mint említettük -
félmilliónyi testvérünk hagyta el az õsi rögöt, s ezek és utódaik nagyrészt az Északamerikai Egyesült Államokban (ma kb.
600. 000 fõnyi tömegben), kisebb részben Kanada (kb. 50. 000), Brazília (kb. 30. 000) és Argentína (kb. 20. 000)
gazdasági, ipari és bányavidékein élnek. Elszórva találhatók még véreink Ázsia nagyobb városaiban, s az afrikai és
ausztráliai gyarmat-vidékeken is. A történelmi határokon kívül élõ (nemzetünk részére már részben veszendõ) faj
magyarság számát közel egymilliónyi (970. 000) lélekre becsüljük, úgyhogy velük együtt a földkerekségen élõ színtiszta
magyarság számát 1944 körül 12.7 millióra tehetjük.

Végigkísérve a magyarság számszerû biológiai fejlõdését a honfoglalástól napjainkig, láttuk az elsõ hat évszázad erõtõl
duzzadó, diadalmas izmosodását, majd a XVI-XVII. századok alatt bekövetkezõ biológiai törést, valamint az azt követõ
stagnációt. Végül a XX. században megfigyelhettük az ismét öncélúságra ébredt magyarságnak a háborúk és gazdasági
katasztrófák ellenére mutatkozó biológiai fellendülését és egészséges erõgyarapodását. A török és osztrák idõk faj
gyöngítõ korszaka elõtti kedvezõ európai arányszámtól természetesen még igen nagy távolságban állunk. De kétségtelen,
hogy ez az erõgyarapodás nagyfokú és a jövõre nézve igen biztató. Ne feledjük el, hogy a Kárpátok medencéjében
abszolút szám szerint soha annyi fajmagyar még nem élt, mint ma! Ez a tény megacélozhatja minden magyar ember faji
öntudatát, mert majdnem 12 milliónyi magyar emberanyagunk a további fejlõdés útjainak kiépítésénél a nemzet számára
szilárd biológiai alapot biztosít.

2. A NÉPSZAPORODÁS FONTOSABB TÖRVÉNYEI

Ha elismerjük azt az igazságot, hogy a népszaporodás minden nép biológiai jövõjére nézve döntõ jelentõségû életjelenség,
magától értetõdik, hogy gondos megfigyelés alá kell vennünk azokat a törvényszerûségeket, amelyek a népszaporodással
kapcsolatban megállapíthatók. Ezek a törvényszerûségek, - amelyeknek rendszerezésénél fõként Bálás Károly, Barsy
Gyula, Elekes Dezsõ, Illyefalvy Lajos, Kenéz Béla, Kovács Alajos, Laky Dezsõ, Szél Tivadar és Thirring Lajos adatait
használtam fel, - megtanítanak minket, hogy egyrészt milyen eszközöket tudunk a népszaporodás helyes elméleti
értékelésénél felhasználni, másrészt rámutatnak arra, hogy a leszûrt eredmények gyakorlati hasznosítására milyen
kiinduló pontok állanak rendelkezésre.

Mindenek elõtt tudnunk kell, hogy valamely tömegegység (nép vagy néprész, így pl. vármegye, város, község lakossága
vagy akár társadalmi réteg, illetve foglalkozási ág emberanyaga, stb.) biológiai keresztmetszetének bemutatásánál
áttekinthetõ módszer áll rendelkezésünkre, ha a szóbanlévõ tömegegységben foglalt emberanyag teljes egészét korévek
szerint osztályozva egymás fölé csoportosítjuk. Ezekbõl a korcsoportokból (0-1 életévtõl fölfelé 90- fölötti korcsoportig)
adódik a mindenkor vizsgált emberanyag biológiai-statisztikai korépítménye. Ha az ily módon csoportosított
emberanyagot grafikonban ábrázoljuk és legalul a legfiatalabb korosztályokat, majd fokozatosan fölfelé a mind inkább
idõsödõ korcsoportokat helyezzük el, megkapjuk a vizsgált emberanyag biológiai keresztmetszetét (korpiramis). A
kor-piramissal való ábrázolás általánosan elfogadott és rendkívül szemléltetõ módszer, amely számoszlopok tüzetesebb
tanulmányozása nélkül, már elsõ tekintetre rámutat bizonyos törvényszerûségekre és felvilágosít a vizsgált emberanyag
biológiai helyzetérõl. Amennyiben olyan emberállományról van szó, amelyben a bõséges gyermekszületés következtében
a fiatal generációk erõs túlsúlyban vannak, a korcsoportábrázolás széles alapon nyugvó, szabályos piramis alakját mutatja
vagy olyan egészséges és dús ágazatú fenyõfához hasonlít, amely alant széles lombozatú, felfelé pedig a facsúcsig
egyenletesen keskenyedik el. Olyan népállománynál, amelyben még egészséges mértékû a születés, de gyermekbõség
nincsen, a fiatal korcsoportok szûkebb méretezése miatt az ábrázolás már csak keskeny alapon nyugvó, karcsú piramist
mutat, amely kevésbé terebélyes, satnyább fenyõfához hasonlít.

Végül pedig a gyermekben szegény népállomány a legfiatalabb korcsoportok hiánya miatt piramishoz alig hasonlít,
hanem a keskeny alapon felépülõ ábra a középsõ részen érvényre jutó érettebb korcsoportok megduzzadása miatt inkább
orsó alakjára, vagy olyan fenyõfára emlékeztet, amelyet legszebb és legdúsabb alsó ágaitól megfosztottak. A
korcsoport-építménynél mutatkozó törvényszerûség abból a ténybõl adódik, hogy minden tömegegységnél - legyen az
valamely nemzet egész emberanyaga vagy egy kicsiny község lakossága -a bõséges gyermekáldás biztosítja a biológiai
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piramis széles és szilárd alapzatát, de minél kevesebb az emberanyagban elõálló utánpótlás, annál keskenyebb és
bizonytalanabb lesz az emberanyag biológiai építménye. Az arányeltolódás következménye, hogy az utóbbi folyamat
fokozódásával mind nagyobb és nagyobb részarányhoz jutnak az idõsebb korcsoportok, amelyek a tömegegység biológiai
építményében egészségtelen módon elfoglalják a legnagyobb teret. Az elsõ alak az erõteljes biológiai
emberanyagfejlõdést jelzi (LVII. sz. ábra), a középállás a még egészséges, de már a stagnáció felé közeledõ eltolódást
mutatja (LVIII. sz. ábra), az utóbb leírt biológiai alak pedig az egészségtelen visszafejlõdés, a népességsorvadás szomorú
kórképét tünteti fel (LIX. sz. ábra).

Egészséges helység Bihar
vm.

Közepes Helység Komárom
vm.

Egészségtelen korépítmény Zala
vm

Ha Magyarország egész népességének biológiai keresztmetszetét nézzük, olyan idõpontban (pl 1930-ban), amikor az a
népesség a színmagyar területekre csonkított határok miatt a nemzetiségek nélkül vizsgált magyarság biológiai-statisztikai
viselkedésérõl számol be, azt kell látnunk, hogy a magyar nemzettest kor-piramisa középállást foglal el. A magyarság
nem dicsekedhetik azzal, hogy biológiai keresztmetszete diadalmasan duzzadó fejlõdést mutat fel, de ez a keresztmetszet
tárgyilagosan szemlélteti azoknak a sötétlátóknak a tévedéseit is, akik a magyarság életerejének sorvadásán rémüldöznek.
A számok törvénye és az ábrázolás jellegzetessége nem hagy kétséget aziránt, hogy a magyarság biológiai ereje ma még
kielégítõ, a fejlõdés pedig nem egészségtelen, csupán hiányos. A magyar kor-piramis 1930-ban szilárd, bár keskeny és
építménye karcsú íveléssel nyúlik a magasba. Még szép számmal születnek gyermekek és az öregek túlsúlya nem nyomja
el a fiatalabb nemzedékek létszámát. De a magyarság biológiai alapzatának beszûkülése intõ jel arra, hogy a fejlõdés
üteme erõsen lassúbbodik, amelyet a népesedés kérlelhetetlen törvényeinek figyelmeztetéséül kell elfogadnunk! Az 1930.
évi népszámlálás alapján készült kor-piramis magyar emberanyagából hiányoznak a nagyszaporaságú székelyek és más
keleti és északi magyar népcsoportok, amelyek jelentékenyen bõvítik a biológiai alapzatot. Az 1941. évi kor-piramis
viszont az utóbbi színmagyar népesedési állomány mellett a bõszaporaságú nemzetiségek (rutének, románok)
népduzzasztó szerepét is feltünteti (LX. sz. ábra).

I. A NÉPESSÉG ÉLETKORA A CSALÁDI ÁLLAPOTTAL EGYBEVETVE

Dr. Doros Gábor: A magyarság életereje 1/3

Dr. Doros Gábor: A magyarság életereje 2/3 89



LX. sz. ábra. Magyarország népességének korépítménye, 1941.

1. nõtlen, hajadon 2. házas 3. özvegy, elvált
Hogyan alakul ki valamely népesség emberanyaga és milyen okoktól függ annak fejlõdése vagy visszafejlõdése? Több
nagyfontosságú tényezõ játszik itt szerepet, de az elsõ és legfontosabb ezek közt mindenesetre a születések számának
mindenkori változása. A születések (natalitás) számának befolyását a népesség állományára könnyû érzékeltetni, ha
figyelembe vesszük, hogy az emberanyag elméletileg milyen biológiai-statisztikai sor szerint szaporodhatik. Sematikusan,
feltételezve, hogy minden nemzedékbõl született egyén három (felnõtt kort elérõ) gyermeket hagy maga után, 10
generáció alatt egyetlen egyén utódainak biológiai-statisztikai számsora következõleg alakul ki:
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Utódok
száma 3 9 27 81 243 729 2.187 6.561 19.683 59.049

A születés kérdésének a népszaporodásban való döntõ fontosságát mi sem igazolja világosabban, mint a fenti példa,
amely szerint még átlagos három utód esetén is -a generációs idõszakot 30 évnek véve -, egyetlen egyén utódainak száma
tíz nemzedék (300 év) alatt 59.049-re szaporodhat.

A születések száma a való életben állandó változásnak és statisztikai hullámzásnak van alávetve. Éppen ezért a
születéseket általában nem úgy vizsgáljuk, hogy kiragadjuk egyetlen év anyagát, hanem a születési mozgalmat évek során
át követjük, vagy esetleg több év átlagát számítjuk. Mint ismeretes, a születési számokat egyöntetû eljárással ezer élõhöz
viszonyítva, tehát ezrelékes arányszámban szoktuk kifejezni, ami a helyi és nemzetközi összehasonlítást lehetõvé teszi.
Magyarország népessége egy évtizedre visszamenõleg a születéseknek következõ abszolút és ezrelékes értékeit tünteti fel.

Év Az élveszülöttek
absz. száma Ezer lakosra esett (%o)

1931 201.879 23.2
1932 201.153 23.0
1933 189.628 21.5
1934 189.562 21.4
1935 185.418 20.8
1936 179.354 20.0
1937 177.821 19.8
1938 176.733 19.5
1939* 194.393 19.1
1940* 220.841 20.3
* Visszacsatolt területekkel.

Világos, hogy pusztán az abszolút számokból nem lehet mélyreható következtetéseket levonni, hanem elsõsorban az
ezrelékes hányadosok a mérvadók. Magyarországon a regisztrált 1931- 1940-es évtized alatt pl. 1940-ben született a
legtöbb gyermek. A 20%o körüli születési számot pl. 1935-ben (az akkori viszonylagos több születés által) 185. 418
élveszületés ugyanúgy biztosította, mint 1940-ben a 220. 841 születési szám. Ha ezután felbontjuk az említett születési
anyagot, megtudjuk, hogy az 1936-tól 1939-ig süllyedõ tendenciájú születési indexet 1940-ben nem a születési mozgalom
fokozódása, hanem a visszacsatolt területek magasabb születési arányszámai nyomták fel ismét a 20. 3%o-es szintre.

A születési indexet kiszámíthatjuk az egész népesség átlagára, vármegyék, községek lakosságára stb. Igen érdekesek azok
az adatok, melyeket a születési számok tekintetében hazánk különbözõ vidékeirõl lehet összeállítani, mert ezek
szembeötlõ módon tüntetik fel, hogy az ország melyik részében mennyire erõteljes vagy gyengülõ a születési mozgalom.
így pl. kimutatható, hogy országrészek szerint valamely adott idõpontban miként változik a születések száma.

Év Országrész Az élveszülöttek
absz. száma

Ezer lakosra
esett (%)
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1941 Kisalföld 22.284 19.5
1941 Dunántúli dombosvidék 30.073 17.7
1941 Duna-Tisza köze 48.463 16.5
1941 Tiszántúl 70.206 21.4
1941 Északi dombosvidék 32.181 20.3
1941 Kárpátalja 15.944 25.6
1941 Erdély és Keletmagyarország 49.066 25.9
A felsorolt országrészek közül a legtöbb abszolút számú születéssel a magyar népességû Tiszántúl vezet, amelynek
ezrelékes arányszámai is kedvezõek. Ellenben az abszolút születési számuk szerint harmadik és ötödik helyen szereplõ a
színmagyar Duna-Tisza közének, illetve Dunántúlnak az ezrelékes viszonyszámai a legkedvezõtlenebbek, ami azt jelenti,
hogy a születés az ott lakó népesség nagy számához képest a legkevesebb. Gyermekáldás szempontjából elsõ helyen áll a
székelység - hála Istennek - kedvezõ születési mozgalma, valamint a románság magas születési száma miatt Erdély,
továbbá a bõszaporulatú ruténeket magába foglaló Kárpátalja. Ezek a területek a Kárpátok medencéjének legszaporább
országrészei.

Ha nem országrészenként, hanem közigazgatási (megyei törvényhatósági) területenként vizsgáljuk a születési mozgalmat,
a jelzett eredményeket további részeire bontva figyelhetjük meg. (LXI. sz. ábra.)

A születési számokban mutatkozó törvényszerûségek vizsgálatánál figyelembe kell vennünk még egy fontos körülményt,
amelyre újabban mind több szakember mutat rá. A nyers születési arányszám* (a natalitási számoknak ezer élõhöz
vonatkoztatása) általában megfelel a népszaporodás adatainak feldolgozására, azonban a népesség igazi propagatív
erejének nem teljesen hû, csupán megközelítõ értékû kifejezõje. A népesség szaporodási készségét ugyanis a nemek
aránya, a népesség családi állapotában kimutatható hullámzás, de mindenek fölött a kormegoszlás erõsen befolyásolja s az
e tényezõk által elõidézett értékváltozás a fent ismertetett egyszerû (nyers) születési arányszámban nem jut kifejezésre.
Megeshetik pl., hogy a vizsgált népességnél csak azért születik az adott idõszak alatt sok gyermek, mert éppen nagy az
utódadásra alkalmas (15 éven felüli, és 50 éven aluli életkorú) nõk száma, illetve azért fogy a születések száma, mert az
említett korosztályok beszûkültek stb. Ezért, ha a születési mozgalomban megnyilvánuló faj fenntartási erõ hû képét
akarjuk kapni a népesedéstudomány újabb vizsgálatai szerint a tiszta születési arányszámot is kutatnunk kell. Ehhez
olymódon jutunk el hogy a megtörtént élveszületések számát a szülõképes korban levõ nõk számához (és nem átlagos
ezer élõ lakoshoz) viszonyítjuk Az így kapott indexek mindenkor alacsonyabbak, illetve kedvezõtlenebbek, mint a nyers
születési adatok, pedig - sajnos-ezek a tisztított arányszámok fejezik ki a való helyzetet. Az utódadásra alkalmas korú nõi
korcsoportok kialakulásából a születési mozgalom számos késõbb tárgyalandó mozgatóján kívül is bizonyos
következtetéseket vonhatunk a következõ évek születési számának kialakulására. így pl. a világháborúk miatt keletkezett
születéskiesés a felnövekvõ generációnál akkor idézi elõ a további születési hiányt, amikor a háború alatt gyérebben
született gyermekek utódadásra alkalmas életkorba kerülnek. Csonkamagyarországon 1930-ban a 15-50 életév közötti
férjezett nõk száma 1, 442. 375 volt, akiknek 1930-31. évek átlagában 193. 959 gyermekük született. Utóbbi szám 134%o
arányt jelent, holott egy évtizeddel azelõtt az utódadásra alkalmas korú férjezett nõkhöz viszonyított tisztított születési
arányszám 188 volt. Kiszámítható, hogy fenti adatok szerint nálunk évente átlagban csak minden hatodik férjezett nõnek
született gyermeke.

A népesség propagatív képességének meghatározását célozza a házasságok termékenységi adatainak vizsgálata is. Ez nem
könnyû biológiai-statisztikai feladat, mivel az életben lévõ házasfelek összeírásánál alig lehet megvonni azt a korhatárt,
amelyen túl termékenység már nem állhat fenn. Emiatt csupán a nõ halálával megszûnt házasságok termékenységét van
módunkban teljes bizonyossággal megállapítani. (Táblát 1. a 389. old.)

A termékenységre vonatkozó vizsgálatok nemcsak arról világosítanak fel, hogy a házasságokban történt születések száma
(a házasságon kívüli születéseket itt nem érintve) emelkedik, stagnál vagy fogy, hanem a gyermekáldás megoszlásáról is.
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Kimutatásunk adatai arra utalnak, hogy Magyarországon a (nõ halálával megszûnt) házasságoknak több, mint a fele (3-nál
több gyermekszületéssel) jótermékenységû, átlag egynegyede (1-2 gyermekkel) gyengetermékenységû és közel egyötöde
(gyermektelenséggel) terméketlen volt. A megszûnt házasságok termékenységi adatainak értékelésénél azonban nem
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy azok az elmúlt generáció befejezett és nem a jelenlegi nemzedék várható
termékenységét tüntetik fel.

Év

A nõ halálával
megszûnt

házasságok
összes száma

0 1-2 2-nél több

élveszületett
gyermekek száma
Absz.
szám %o Absz.

szám %o Absz.
szám %o

1931 17.000 3.028 17.8 4.172 24.5 9.800 57.7
1932 17.246 3.029 17.6 4.287 24.9 9.930 57.5
1933 15.978 2.894 18.1 4.011 25.1 9.073 56.8
1934 15.904 2.891 18.2 4.010 25.3 8.997 50.5
1935 10.582 2.964 17.9 4.102 24.7 9.510 57.4
1936 15.008 2.866 18.4 3.960 25.4 8.782 56.2
1937 15.848 2.986 18.S 4.028 25.4 8.834 55.8
1938 10.526 3.122 18.9 4.198 25.4 9.200 55.7
1939 17.983 3.321 18.5 5.564 30.9 9.098 50.6
A népesedési mozgalomnak másik fõ tényezõje a születések mellett a halálozás. Földi létünknek ez a két legszélsõbb
pontja határozza meg az emberanyag biológiai fejlõdését. A halálozást (mortalitás) biológiai-statisztikai eszközeinkkel
ugyanúgy mérjük, mint a születést, abszolút számokban és ezer élõhöz viszonyított arány számokban.

A halálozás közvetlen függvénye a közegészségügynek és bizonyos határokon belül azzal fordított arányban halad, tehát
annál nagyobb a mértéke, minél fejletlenebb a közegészség szintje és annál alacsonyabb, mentõl magasabb fejlettséget ér
el a népegészségügy. Ez alól a népesedési törvény alól csupán rendkívüli okok: balesetek, öngyilkosságok, a háború
okozta emberpusztulás és feltartózhatatlan elemi csapások (földrengés, árvíz, aszály, éhhalál) rombolásai képeznek
kivételt.

A halálozás mérve a közegészségügy fejlõdésével (középkori tömegpusztító járványok leküzdése stb.) rendkívüli javulást
mutatott fel. Magyarországon az orvosi rend mostoha körülmények között, kevés megértés és még kevesebb erkölcsi és
anyagi támogatás mellett hõsi küzdelmet folytat a halál leküzdéséért. Ennek köszönhetõ, hogy míg pl. 1880-ban még
34-4%o volt a halálozás, 1940. -ig a mortalitás indexe 14-5%o-re süllyedt. Ha mindeddig a halálozás elõbbi mértéke állott
volna fenn, az 1940. évi 13-5 milliós népességgel számolva, évente kereken 460. 000 halottunk lenne. Ehelyett a
valóságban pl. 1940-ben a halálozások száma 160. 109 volt. A hatvan év idõközében kimutatóit két halálozási adat közötti
különbség, éspedig az adott esetben 300. 000-t kitevõ évi megmaradt emberélet mutatja azt az értéket, amit a magyarság
részére az orvostudomány jelent. Az orvosi rend hathatósabb támogatása és a közegészségügy eredményesebb fejlesztése
(miként a nyugateurópai államokban látjuk) a halálozások évi arányszámának jelentékenyebb lenyomását és ezáltal
népesedésünk további nyereségét eredményezhetné.
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Magyarország népessége egy évtized alatt a halálozások alábbi abszolút számait és ezer lakosra kiszámított arányszámát
tünteti fel.

Év A halálozások
absz. száma Ezer lakosra esett %o

1931 144.968 16.0
1932 157.106 17.9
1933 129.913 14.7
1934 129.049 14.5
1935 136.923 15.3
1936 128.333 14.3
1937 128.049 14.2
1938 130.628 14.4
1939* 139.542 13.7
1940* 100.109 14.5
* Visszacsatolt területekkel.

Ismerve a születések és halálozások értékeinek népesedési szerepét, ezek adatait egymással szembe kell állítanunk, ha
valamely vizsgált emberanyag fejlõdésének valódi képét meg akarjuk kapni. Ami a számvitelnél a bevételek és kiadások
közötti értékszám, ugyanaz biológiai-statisztikai síkon a születések és halálozások száma közötti különbözet. A
különbözet mutatja a természetes szaporodás értékét vagyis azt a mennyiséget, amellyel valamely vizsgált emberanyag
bizonyos idõ alatt biológiai értelemben meggyarapodott. Ezt az értéket a népesedéstudomány azért nevezi természetes
szaporodásnak (illetve fogyásnak), mivel éppen az emberi élet természetes keletkezésébõl és elmúlásából adódik.

Vannak viszont a népszaporodásnak olyan tényezõi, amelyek a természetes szaporodástól eltérnek, így különösképpen a
bevándorlás, illetve kivándorlás, amelyek nem természetes módon növelik, illetve csökkentik a népszámot. Mivel elsõ
pillanatra a természetes szaporodás alatt mindenki a születéseket értheti, félreértések elkerülése céljából helyesebb lett
volna az emberanyagnak a születések és halálozások különbözetébõl adódó értékét természetes népnövekedésnek
elnevezni. Sajnos, ezen a demográfia által nemzetközileg használt meghatározáson változtatni már nehéz lenne.
Megmaradva tehát a fenti megjelölés mellett, lássuk, hogy a természetes szaporodásnak miben áll a jelentõsége és
adataiból milyen törvényszerûségeket lehet kiolvasni. A természetes szaporodás egyenes arányban áll a születések
számával, vagyis minél több valamely emberanyagban a születések száma, annál nagyobb ott a természetes szaporodás
értékjelzõje is. Ellenben fordított arány mutatkozik a halálozások számával, amennyiben azt látjuk, hogy minél több a
halálozás, annál kisebb a természetes szaporodás indexe. Világos tehát, hogy az a nép dicsekedhetik a legmagasabb
mértékû természetes népszaporodással (népnövekedéssel), amely legtöbb születést és legkevesebb halálozást mutat fel. (A
népnövekedés ütemének meghatározásánál természetesen figyelembe kell venni pl. a generációs idõszakok mértékét is.
Nyilvánvaló ugyanis, hogy gyorsabb ütemben fog növekedni az az emberanyag, amelyben sûrûbb egymásutánban
keletkeznek az új nemzedékek. Ez a korai vagy késõi házasodással összefüggõ idõbeli eltolódások következménye.) A
népesedés kérlelhetetlen törvénye az, hogy minden olyan nemzettest, amelyben ugyanannyi a születések, mint a
halálozások száma, megszûnik növekedni (stagnáció); amennyiben pedig a halálozás mennyisége meghaladja a
születésekét, a természetes fogyás jelensége folytán bekövetkezik a népállomány zsugorodása.

A népnövekedés gyakorlati megállapítására a természetes szaporodás értékeinek ellenõrzése teljesen elegendõ. A
népnövekedés (illetve fogyás) tüzetesebb tudományos tanulmányozása céljából azonban ismernünk kell a szaporodási
hányados (V. -vitalitási index) viselkedését is. Ez a vizsgálati érték a természetes szaporodás két tényezõjének, a
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születéseknek és a halálozásoknak nem különbsége, hanem hányadosa.

A vitalitási index a mindenkori népesedési mozgalom intenzitásáról nyújt felvilágosítást, megmutatva, hogy valamely
emberanyag az adott népnövekedést kisebb vagy nagyobb népesedési erõkifejtéssel érte el. (Pl. kisebb népesedési
mozgalom, illetve magasabb vitális index mellett ugyanúgy 10 %o-nyi természetes népszaporodást lehet elérni 20%o-es
születési és 10%o-es halálozási arányszám által, mint nagyobb népesedési mozgalom, illetve alacsonyabb vitális index
mellett 30%o-es születési és 20%o-es halálozási arányszám esetén.)

Magyarország népessége egy évtized alatt a természetes szaporodás alábbi adatait és ezer lakosra kiszámított
arányszámait, valamint vitalitási indexeit tünteti fel.

Év
A természetes

szaporodás
Absz. szám

Ezer lakosra esett
természetes

szaporodás (%o)

Vitalitási
index

1931 61.957 7.1 142.7
1932 48.423 5.5 130.8
1933 63.998 7.3 149.2
1934 65.230 7.4 150.5
1935 52.556 5.9 138.3
1936 55.036 6.1 142.8
1937 54.400 6.0 142.5
1938 51.578 5.7 139.4
1939* 62.885 6.2 145.0
1940* 73.805 6.7 146.1
* Visszacsatolt részekkel.

A természetes szaporodás és a vitalitási index közti különbséget legjobban megvilágítja az a helyzet, hogy míg hazánk
népességének természetes szaporodása a regisztrált évtized alatt csökkenõ tendenciát mutatott, addig a vitalitási index
állandóan magas szinten mozgott. Ebbõl nyilvánvaló, hogy a népesedési többlethez kevesebb születéssel és kevesebb
halálozással jutottunk, mint azelõtt.

Ha Magyarország népesedési mozgalmát majdnem háromnegyed évszázadra visszamenõleg grafikonban akarjuk
feltüntetni, abból világosan leolvashatjuk, hogy (a háborús kieséstõl eltekintve) népnövekedésünk, bár némileg beszûkülõ,
de azért kielégítõ (LXII. sz. ábra). Ez az eredmény annak köszönhetõ, hogy a születések számának esésével a halálozások
száma is többé-kevésbé lépést tartott, mert ha ez nem így lett volna, az esetben emberanyagunk fejlõdésének stagnációja
vagy bezsugorodása következett volna be.

Élveszülés Magyarországon törvényhatóságonként
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A népességi mozgalom 65 éve

A statisztikusok sokat tárgyaljak a természetes szaporodás eredményeit és emiatt a közvélemény a jövõ megítélésénél
túlságosan nagyra becsüli az abban mutatkozó értéket. A fajbiológus azonban másként ítéli meg ezt a kérdést. A
nemzettest biológiai jövõje szempontjából távolról sincsen a természetes szaporodásnak olyan jelentõsége, mint a
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születési mozgalomnak. Nézetem szerint valamely nép életképessége, biológiai jövõje kizárólag születési indexeibõl
következtethetõ ki. Azok, akik szeretnek a nehézségek elõl kitérni és nem hajlandók az igazságokkal szembenézni,
örömmel nyugodnak meg abban, hogy évrõl-évre népnövekedésrõl tudunk beszámolni. De idõvel majd nekik is a dolgok
mélyére kell tekinteni és beismerni, hogy az ilyen népnövekedés abból áll elõ, hogy - bár utódok kevesebb szaruban
születtek - az életmeghosszabbítás folyamata miatt újabb magas korosztályok maradtak életben. Ha mind kevesebb és
kevesebb lesz az évi halálozások száma, elõfordulhat, hogy a születések erõs csökkenése ellenére is népnövekedés
mutatkozik. De micsoda szánalmas gyarapodás az, amely a 70-80 éves öregek számának további megszaporodásából és
nem a gyermekáldás óvodásából áll elõ? A természetes népszaporodás rajongói elfelejtik, hogy nincs az a magas
fejlettségû orvostudomány és ideális ^egészségügyi szervezet, amely az emberi életet bizonyos idõn túl meghosszabbítani
és az életkort a végletekig kitolni képes volna. A kultúrnépek egész sora élõsködik még abból a természetes
szaporodásiból, ami tulajdonképpen az öregek számának növekedésébõl áll. De el fog következni az az idõ, amikor a
közegészségügy maximális fejlõdése következtében az emberiség eléri az átlagos korhatár legmagasabb csúcsát. Ekkor az
egyes nemzettestek népesedési mozgalma majd nem fog az öreg korosztályok további kibõvülésébõl táplálkozhatni és
teljesen rászorul a születési mozgalom anyagára. Jaj lesz annak a nemzettestnek, amely ebben népesedési krízisben nem
tud elegendõ születést kimutatni, mert arra az irgalmatlan kipusztulás sorsa vár. Éppen ezért biológiai oldalról vizsgálva a
népesedés kérdését, egyeden uralkodó szempontot kell elfogadnunk, s ez a születési mozgalom mindenek fölött való
fontossága!

A népesedés törvényszerûségének tárgyalásánál még néhány szempontot kell felemlítenünk; ezek közé tartozik az európai
földrészen mutatkozó nõi többlet kérdése is. A nemiség kialakulásának módjára az öröklés problémáinál fogunk kitérni.
Itt csupán annyit érintünk belõle, hogy átlagos szabály szerint több fiúgyermek születik, mint lánygyermek, de a
fiúgyermekek nagyobb halálozása miatt az elsõ életév végére általában a leánygyermekek jutnak többségbe. Ezt a
többletet azonban fokozhatja késõbbi korban a férfiak veszélyesebb foglalkozása és olyan életmódja, amely a nõk
átlagához mérten korábbi halálozáshoz vezet. Végül átmeneti korszakokban a nemek aránya tekintetében igen jelentékeny
eltolódásokat okozhatnak a háborúk, amelyek a férfiak sorait erõsen ritkítják.

A nõi többlet a dolog természetébõl kifolyólag a különbözõ népek, néprétegek és a különféle települési, illetve lakóhelyek
szerint változó arányszámot mutat fel. Érdekes ebbõl a szempontból a nemek arányát megfigyelni Magyarországon a
világháborúk elõtt és alatt.

Megnevezés Férfiak Nõk Férfiak Nõk Ezer
férfira

száma jutott nõ
1910* 1941 ** 1910* 1941 **

Budapest szfõv 433.604 446.767 541.839 620.983 1.030 1. 146
A törvényható
sági és megyei
városok 1,486.538 1,499.095 1,947.335 2,038.650 1.008 1.047
Községek 4,081.780 4,099.125 4,778.677 4,878.958 1.004 1.021
*A történelmi ország népességének adatai. **A második világháború alatti ország népessége a délvidéki adatok nélkül.

A nõi többlet a háborúk hatására mindenkor tetemesen felfokozódik, de a háborúk közötti idõben törvényszerûen csökken.
Magyarországon az 1910. évi népszámlálás szerint a hosszú béke-korszak végén ezer férfira mindössze 1005 nõ jutott, az
elsõ világháború után (1920-ban) ez a szám 1. 062-re ugrott; egy évtizedes békés fejlõdés alatt (1930-ban) 1. 045-re
süllyedt; végül 1941-ben még tovább, 1. 028-ra csökkent, de csak azért, mert a második világháború ebben az idõpontban
még nem éreztette a késõbb föltétlenül bekövetkezõ népesedési hatását. (Összehasonlítás céljából megemlítjük, hogy a
nõi többlet legnagyobb Oroszországban: 1. 103, azután Anglia következik: 1. 088, majd Franciaország: 1. 071,

Dr. Doros Gábor: A magyarság életereje 1/3

Dr. Doros Gábor: A magyarság életereje 2/3 97



Németország: 1. 048 értékszámmal, stb. Viszont az aránylag újonnan települt Észak-Amerikában, ahová mindenkor
nagyobb számú férfinépesség vándorolt ki, ma is férfitöbblet van: 1. 000 férfira csak 976 nõ esik).

Az országos átlagszámokon belül azonban a nemek aránya település szerint mindenütt más és más. Amint táblázatunkból
is világosan kitûnik, törvényszerû jelenségnek fogadható el, hogy a hatalmas népességû metropolisokban (az alkalmazást
keresõ nõi rétegek odaáramlása miatt) legnagyobb a nõi többlet, sorrendben utána a közép- és kisvárosok következnek.
Legkisebb a nõi többlet a falvakban, ahol az eláramlás miatt átlagban mindenkor kisebb a nõk többlete az országos
átlagnál.

Magától értetõdõ, hogy a nõi többlet jelentékeny megnagyobbodása soha sem közömbös hatású a népesedés
kialakulására, mivel ennél a többletnél az anyaság általában lehetetlenné válik, ami férjhezmenési alkalom híján
kényszerült meddõséget és emiatt a népállományban további születéskiesést jelent.

Másik fontos népesedési tényezõ a vándorlás, éspedig mind a külsõ, mind a belsõ vándorlás. E kétféle népesedési
mozgalom között természetesen lényegbevágó különbség van. Az egyik a ki- és bevándorlás (visszavándorlás) a népesség
állományában a kiadás, illetve bevétel tételénél szerepel. Tudjuk, hogy a múlt század második felében a kivándorlók
milyen fájdalmasan nagy mennyiséggel csökkentették a magyarság sorait. A belsõ vándorlás viszont a népesség termõ
erejét nem változtatja meg, csupán elhelyezkedési hullámzást jelent tájban, helyben, néprétegben. Megfigyelése
népesedési szempontból mégis fontos, annál is inkább, mivel itt határozott törvényszerûséget figyelhetünk meg arra
vonatkozólag, hogy bizonyos irányú belsõ vándorlásban részes emberanyag népszaporodása jellegzetes átalakuláson
megy át. A belsõ vándorlás leglényegesebb mozzanata: a városiasodás (urbanizáció), amely különleges fontossága miatt
tüzetesebb megvilágítást érdemel.

Az urbanizáció a kultúremberiség áldása és egyben átka. A városokban felhalmozódott érték, emberanyagban,
tudományban, mûvészetben, technikában, iparban jelenti a mindig elõretörõ haladást a szebb, emberibb és teljesebb élet
felé. Ugyanakkor jelenti az egészségtelenebb életmódot (eltávolodás a természettõl), az erkölcsök sajátságos meglazulását
és ami a legveszedelmesebb, a faj fenntartási mozgalom nagymérvû elhanyagolását. A vázlatosan felsorolt hátrányos
szempontok azonban mindezideig teljesen figyelmen kívül maradtak, ami nyilvánvaló abból, hogy az egész
kultúremberiség, közte a magyar népesség is változatlan tempóban a legerõteljesebb urbanizálódás népesedési mozgalmát
mutatja fel. A magyar városiasodás kifejlõdésérõl az alábbi (ugyanazon területre különbözõ idõpontokban vonatkozó)
adatok szemléltetõ felvilágosítást nyújtanak.

Városok és községek
lélekszám- kategóriák

szerint

Jelenlevõ népesség
száma

Teljes
népszaporodás

1910 1930 1941* 1930-tól
1941-ig*
absz. %

10.000-nél kevesebb.. 7,381.429 8,117.126 8,538.150 421.024 5.2
10.000- 15.000...... 645.371 765.763 843.239 77.476 10.1
15.000- 20.000...... 343.357 405.614 439.145 33.531 8.3
20.000- 30.000...... 425.144 483.813 533.438 49.625 10.3
30.000- 50.000....... 603.011 758.048 856.950 98.902 13.0
50.000- 70.000....... 295.228 398.029 414.435 16.406 3.7
70.000-100.000....... 320.762 423.037 482.679 59.642 14.1
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100.000-150.000....... 271.865 353.190 372.762 19.572 5.5
1,000.000-nál több lakos 880.371 1,004.772 162.822 158.050 15.7
* Elõzetes népszámlálási adatok.

A felsorolt számok beszédesen tanúskodnak arról, hogy a magyar népesség körében valósággal menekülés folyik a
falvakból a városok felé. Ha a két antipólust nézzük, azt látjuk, hogy míg a falvak túlnyomó többségét képezõ (10. 000
lakosnál kisebb) kategóriánál egy évtized alatt kerek számban mindössze 5% volt a néptöbblet, addig legnagyobb
városunkban (az 1, 000. 000-n felüli Budapesten) a népnövekedés meghaladta a 15%-ot. Mivel a nagyvárosok születési
mozgalma közismerten rendkívül lecsökkent, nyilvánvaló, hogy nagymérvû népszaporodásuk olymódon áll elõ, hogy a
falusi népességet belsõ vándorlás útján magukba szívják.

Magyarországon az urbanizációs folyamat erõs fejlõdésében mindenkor Budapest vitte a vezetõszerepet. Gyönyörû
fõvárosunk valósággal amerikai ütemben nõtt azzá, aminek ma ismerjük. (Az 1720. évben még csak 12. 200 lakosa volt,
1780-ban ez a szám 35. 215-re, 1810-ben 60. 259-re emelkedett. Az 1831. évben meghaladva a százezer lelket, 102. 202
lakosú, 1850-ben 178. 062, 1875-ben 309. 208, 1890-ben 506. 384, 1900-ban 733. 358, 1910-ben 880. 371 lakosú várossá
fejlõdött.) Az egymilliós világváros nagyságát Budapest 1930-ban érte el és ez a népszám 1941-ig 1, 162. 822-re
emelkedett. Ha figyelembe vesszük, hogy közigazgatásilag ugyan független, de gazdaságilag (és részben szellemileg,
valamint erkölcsileg) a fõvároshoz tartozik a Budapesttel úgyszólván összeépült 22 környéki város és község, velük
együtt Nagy-Budapest lakószámát 1941-ben 1, 678. 291-nek találjuk, amely szám már veszedelmesen kezd közeledni a
kétmillió felé. Magyarország népességének egynyolcada ebbe a központi mamut-településbe zsúfolódik össze, a magyar
falu népessége pedig a nagy belsõ elvándorlás miatt visszamarad a népgyarapodásban. A népesedés ilyen aránytalan
eltolódását többek közt már azért is gondos megfigyelés alatt kell tartani, mivel a nagyváros népesedési hatásának két
igen hátrányos oldalát ismerjük: egyik a nagymérvû fajtakeveredés, másik a fokozott születéskorlátozás!

Az urbanizáció kérdését sok egyéb szempont mellett szoros összefüggésbe lehet hozni a foglalkozási rétegezõdés
problémájával. Minél nagyobb tömegû valamely népességben az õstermeléssel foglalkozók aránya, annál kisebb részt kap
a népesedés folyamatában az urbanizáció. De minden esetben, amidõn valamely népességnél az urbanizáció erõs mérvû
fokozódását látjuk, egyidejûleg azt a törvényszerûséget lehet megfigyelni, hogy az õstermelõ lakosság viszonylagos
arányszáma lecsökken: a városi népesség számbeli fejlõdésének arányszáma fordított módon viszonylik a falusi népesség
arányszámához.

Érdemes tanulmányozni, hogy a foglalkozási rétegezõdésnek milyen befolyását lehet kimutatni a termékenységre
biológiai -statisztikai módszerekkel. (Táblát 1. 400 old.)

Az adatok olyan törvényszerûségre utalnak, amely szerint a túlnyomóan az urbanizáció keretében kifejlõdõ foglalkozási
ágakhoz tartozó családoknál (ipar, kereskedelem, közlekedés, közszolgálat, szabadfoglalkozás, véderõ, háztartási
alkalmazottak) a legkisebb a gyermekszám.

Foglalkozási fõcsoport Száz férjes nõre
esett gyermek

1920-ban 1930-ban
Õstermelés.......................... 406 378
Bányászat és kohászat.............. 354 357
Ipar.............................. 307 266
Kereskedelem és hitel................ 279 233
Közlekedés........................ 314 274
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Ipar és forgalom együtt.............. 305 265
Véderõ............................ 152 176
Napszámosok...................... 369 363
Közszolgálat és szabadfoglalkozás.... 256 225
Nyugdíjasok, tõkepénzesek, stb....... 363 348
Háztartási alkalmazottak............ 225 208
Egyéb és ismeretlen foglalkozásúak 301 273
Általában 362 327
Ezzel szemben a legmagasabb gyermekszám a városoktól távol élõ, õstermelõ családoknál, a bányászoknál és a
napszámosoknál található. Annak ellenére, hogy õstermelõ népességünk arányszáma az urbanizáció következtében
állandóan fogy és, sajnos, az ország lakosságának már csak 53 .5%-át alkotja az õstermelõ családok gyermekeinek száma
az országos gyermekszám 61. 7%át teszi ki. A foglalkozásnak a népesedés szempontjából való rendkívüli fontosságát a
mellékelt ábrázolás jól érzékelteti. (LXIII. sz. ábra.)

Itt kell megemlékeznünk a népesség korosztályainak arányában való eltolódásról, amely többé-kevésbé minden kultúrnép
sajátossága. Az urbanizációval és késõbb részletezendõ egyéb okokkal kapcsolatban csökken a születések, illetve a fiatal
korosztályok mennyisége és növekedik a magasabb korcsoportokba tartozók száma. Míg Magyarországon a
gyermek-korosztályok arányszáma pl. fél évszázad alatt 247-rõl 20.5-re esett, addig az öreg korcsoportok száma 3.4-rõl
6.3-ra emelkedett. Ha a 10 éven aluliak és 65 éven felüliek számának változását grafikonban ábrázoljuk, szemléltetõ
módon látjuk azt a mélyreható biológiai változást, amely a magyar népesedést is jellemzi. (LXIV. sz. ábra.)

Nyilvánvaló, hogy a fiatal korosztályok ilyen mérvû csökkenése káros folyamat, mert a fiatal évjáratok hiánya a
nemzettest elöregedéséhez és elgyöngüléséhez vezethet. Felmerül a kérdés, hogy mekkora gyermekáldás szükséges
családonként, hogy a nemzettest erõteljes fejlõdése biztosítva legyen?
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LXIII. sz. ábra. A foglalkozás összefüggése a gyermekszámmal.
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LXIV. sz. ábra. Gyermekek fogyása és az öregek szaporodása ötven év alatt a magyar népességben, 1880-1930.

A külföldi vitál-statisztikusok a születés, halálozás, házasodási életkor, agglegénység, stb. figyelembevételével,
családonként általában 3 (pontosan 3. 15) gyermek születését és legalább 5 éves korig való életben maradását tartják
szükségesnek ahhoz, hogy valamely népesség a létszámát megtarthassa. Magyar vonatkozásban ideális népszaporodásnak
azt találhatnék (Korponay), ha házasságonként 6 gyermek születnék. Nézetem szerint (Kovács Alajossal megegyezõen), a
magyarság fenyegetett dunamedencei népesedési helyzetére való tekintettel házasságonkénti átlagos 4 (az utódadás koráig
életben maradt) gyermek minimálisan szükséges!

A fajbiológia részére igen fontosak azok a vitái-statisztikai számítások, illetve az azokból levonható törvényszerûségek,
amelyek valamely népesség növekedésének lehetõségeire, pl. megkétszerezõdésére vonatkoznak. Ezeknek a
számításoknak alapját a már tárgyalt természetes szaporodás, azaz a születések és halálozások különbözete által elõálló
értékek változása képezi. A természetes szaporodás ezrelékes számaihoz viszonyítjuk azoknak az éveknek számát,
amelyek alatt a népesség számának megkétszerezõdése várható.
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Évi szaporodás
alapján

(ezer
lélekre esõ
természetes
szaporodás)

A népesség számának
megkét

szerezõdéséhez
szükséges idõ

(Példaként
felhozott

egyes államok
népességének
természetes

szaporodása 1937-ben)
1 %o 693. - év (Franciaország) 0.3%o,
2°/oo 347. -" (Svédország) 2.3%o
3°/oo 231. -" (Anglia) 2.5%o
4°/oo 174. -"
5%o 139. -"
6°/oo 116. -" (Magyarország) 6%o
7°/oo 99. -" (Németország) 7.1%o
8°/oo 87. -"
9°/oo 77. -" (Olaszország) 8.7%o
10%o 69.7 "
11%o 63.4 " (Bulgária) 10.5%o
12%o 58.1 " (Románia) 11.5%o
13°/oo 53.7 "
14°/oo 49.9 " (Szerbia) * 13.9%o
15%o 46.1 "
20%o 35.0 " (Oroszország) ** 20.9%o
25%o 28. -"
*1932. évi adat, ** 1928. évi adat.

A népesedési prognózis félszázaddal ezelõtt (pl. 1888-ban) az akkori 11.5%o-es természetes szaporodás alapján azt
mutatta, hogy a magyar népességnek (ezen arányszám állandósulása esetén) kb. 58 év alatt kellett volna
megkétszerezõdnie. Az 1937. évig lecsökkent természetes szaporodás 6%o-es értékét véve alapul (annak állandósulása
esetén) már 116 év lesz szükséges a magyarság megkétszerezõdéséhez. Biológiai-statisztikai kimutatásunk szerint Anglia
kb. kétszer, Svédország háromszor és Franciaország hatszor annyi idõ alatt kétszerezi meg a népességét, mint a mai
magyarság. Ez a magyar népesedési prognózis fény oldala. Árnyoldala viszont, hogy ugyanolyan törvényszerûség
alkalmazásával kiszámítható, hogy Románia és Szerbia félannyi, Oroszország pedig alig harmadannyi idõ alatt kétszerezi
meg népességét, mint Magyarország!

A népesedés törvényszerûségeinek megismeréséhez hozzátartozik végül az átlagos élettartam megfigyelése és felmérése
is. Valamely emberanyagban az átlagos élettartam fordított arányban áll a halálozással, vagyis minél kisebb a mortalitás
arányszáma, annál magasabb az átlagos élettartam. Ezt úgy is mondhatnók, hogy az élettartam bizonyos részben
függvénye a közegészségnek. Tévedés volna azonban figyelmen kívül hagyni, hogy az élettartamot nemcsak a betegségek
okozta életrövidülés és a gyermekhalandóság befolyásolja, hanem egyrészt a népesség veleszületett életereje és szerzett
ellenálló képessége, másrészt a mindenkori háborús életveszteségek és az elemi csapások (árvíz, szárazság, éhínség, stb.),
valamint a balesetek, öngyilkosságok, stb. által okozott halálozások is, amelyek mind a közegészségtõl független
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tényezõk.

Az életkor átlagos tartamában bekövetkezõ változásokat biológiai-statisztikai módszerrel olyképpen tudjuk feltüntetni,
hogy kiszámítjuk a valószínû élettartam-ot. A számítás alapját a halandósági táblázatok felhasználásával az az életkor
képezi, amelyet az újszülöttek felerésze elér. Ezzel az eljárással Magyarországon egy évtized adataiból az alábbi értékeket
lehet kimutatni: (Táblát 1. 405 old.)

Az átlagos életkort minden nemzet szakértõi gondosan figyelik, mivel a vitái-statisztika eszközei módot nyújtanak arra,
hogy e téren nemzetközi összehasonlításokat lehessen végezni (18 európai nemzet között a magyar népesség a hatodik
helyet foglalja el; elõtte magasabb átlagos életkorral csak Dánia, Hollandia, Svédország, Norvégia és Németország
szerepelnek).

Ország Év A
születéskor

Emelkedés
években

Emelkedés
%-ban

várható
valószínû
élettartam
években
fi nõ fi nõ fi nõ

Magyar
ország 1920-1921 47.60 51.33

1930-1931 59.77 63.74 12.17 12.41 25.5 24.1
Az átlagos életkor a fentebb érintett és pontosan regisztrálható természetes és természetellenes halálozásokon kívül olyan
tényezõktõl függ, amelyek statisztikai módszerekkel számszerûleg nem mutathatók ki. Ide tartoznak éghajlati, települési,
élelmezési, szociális, stb. tényezõk, de mindenek fölött a vizsgált népesség faji összetétele, faji alkata (constitutio),
alkalmazkodó, küzdõ és ellenálló képessége, egyszóval az életereje, örömmel kell megállapítanunk, hogy a magyar
emberanyag kedvezõ átlagos életkorát és jó biológiai prognózisát a javuló közegészségi viszonyokon túl fõként a faji
erejében rejlõ tényezõk biztosítják!

3. FAJEGÉSZSÉG ÉS NÉPESEDÉS.

A közegészségügy fejlett vagy kezdetleges volta, s ezzel kapcsolatban a halálozási arányszám nagysága - amint láttuk -
közvetlenül befolyásolja a népesség természetes szaporodását. A közegészség általános kérdéseitõl azonban bizonyos
fokig külön kell most tárgyalnunk a faj egészség azon problémáit, amelyek elsõsorban az emberanyag, a fajta, s a
népállomány fejlõdését közelebbrõl érintik. Nem tartozhatnak tehát ide az átmeneti, vagy ritkábban fellépõ, a nemzettest
életerejét döntõen nem befolyásoló betegségek (pl. a tüdõgyulladás, gyomor, máj, vese-megbetegedések, a végtagok
bántalmak stb. stb.), de sok vonatkozásban ide sorolandók a fertõzõ népbetegségek, valamint az összes örökléses
megbetegedések. Utóbbi két betegségcsoportnak a népesedéssel való kapcsolata szorosabb, mint a közegészségügy
hatáskörébe tartozó betegségek összességéé, mert a népességet mennyiségi, valamint minõségi téren különösképpen
károsítják. 406

A népesedés mennyiségi károsodását véve szemügyre, mindenek elõtt azokra a betegségi állapotokra utalunk, amelyek
olyan helyzetet teremtenek, aminek következtében meddõség áll elõ és a népesedésben az új nemzedékek kiesése folytán
okoznak mennyiségi károkat.
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A nõk meddõségének gyakori konstitúciós oka a belsõ genitális szervek, a méh, a petefészek fejletlensége, a belsõ
secretio zavarai és általában azok az abnormitások, amelyek a szexuális funkciót kedvezõtlenül befolyásolják.
Tulajdonképpen degeneratív tünetekrõl van szó és alapos a gyanú, hogy ezek az elkorcsosulási jelenségek az utóbbi
évtizedek alatt - különösen a városi nõk rétegében - mind gyakrabban jelentkeznek.

Betegség által elõidézett meddõséget okozhat a kóros elõzmények egész sora, különösképpen a nagymérvû alkoholizmus,
morfinizmus, kokainizmus, beteges elhízás, Basedow-kór, myx-ödéma, Addison-kór, cukorbaj, dementia praecox, stb. és
a késõbb tárgyalandó nemi betegségek. Ki kell emelni, hogy betegségnek ugyan nem számít, de kóros állapotnak minõsül
az a jelenség, amelyet a mûvi abortuszokon (különösen jódinjekciókon) átesett nõk mutatnak fel, akik mesterségesen
okozott gyulladások következtében gyakran válnak meddõvé.

Az a tény, hogy jelentékeny számú az akaratlan nõi meddõség, az akaratlagos terméketlenség pedig éppen veszedelmes
méreteket ölt, igen fájdalmas oldala a magyar népesedésügynek. De semmivel sem kevésbé fájdalmas az a körülmény,
hogy a már megszületettek életét és fennmaradását sem védjük olyan féltõ gondossággal, amilyet a magyar emberélet
értéke joggal megkívánna. A közegészségügynek az utóbbi két évtized alatt történt fejlõdése ellenére, igen távol állunk
attól az eredménytõl, amit az emberélet oltalmazása és ennek révén a mennyiségi népesedés fejlesztése terén elérni
kellene.

A nálunk népességben és területben jóval kisebb Hollandia pl. azáltal, hogy fejlett közegészségi viszonyaival a
betegségek számát lenyomta és a halálozásokat erõsen lecsökkentette (annak ellenére, hogy ott kevesebb gyermek
születik), évente kb. 50. 000 lélekkel nagyobb népnövekedést tud felmutatni, mint Magyarország. Tudni kell, hogy ez
esetben nem annyira az öreg korosztályok életmeghosszabbításáról, mint fõként a csecsemõk és gyermekek
életbentartásáról van szó. Helyesen mutat Hézser erre a példára, amikor megállapítja, hogy a magyar életnek sok
megoldatlan problémája vár megoldásra, de bátran állíthatjuk, hogy egyik kérdés sem fontosabb annál, hogy mennyi
lélekszámmal bõvül a jövõ nemzedék. A magyar élet kitágulása vagy összezsugorodása sok tekintetben attól függ, hogy
képesek vagyunk-e korszerû egészségpolitikával megmenteni az életnek azt az évi 50. 000 fõnyi halállégiót, amely a
temetõ felé menetel, ahelyett, hogy a magyar jövõt gazdagítaná. Évente egy hadtestet elveszíteni oktalanul, háború nélkül,
micsoda erõpazarlás mind munkaerõben, mind biológiai energiában!

Súlyos a felnõtt, idõskori halálozás által elõidézett károsodás, mert népesedési szempontból a gyermekek világrahozását
vagy felnevelését akadályozza, nemzetgazdasági szempontból pedig munkáskéz kiesését jelenti. De mennyivel súlyosabb
a gyermekhalandóság, amely az új nemzedék tagjait bimbójában öli meg és a magyar jövendõ reménységeit hervasztja el.
Be kell ismernünk, hogy népszaporodási mérlegünk legsúlyosabb passzívája éppen ez a gyermekhalálozás.

Áttekintve néhány európai állam népességének kimutatható csecsemõhalálozási adatait, azokból az alábbiakat lehet
megállapítani.

Ország:

Csecsemõhalandóság
(száz élveszülött közül

meghalt elsõ életévében) %
1925-1929
átlagában 1933-ban 1936-ban 1937-ben 1940-ben

Németalföld........ 4.6 4.4 3.9 3.8 3.9
Dánia.............. 8.8 6.8 6.7 6.6 5.0
Németország *...... 9.8 7.7 6.6 6.4 6.3
Ausztria **......... 12.5 9.3 9.3 9.2 7.2
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Olaszország......... 12.2 10.0 10.0 10.9 10.4
Csehország**(Cs-Sz). 14.9 12.7 _ 12.2 9.2
Lengyelország**..... 15.0 12.8 _ 13.6 14.0
Magyarország........ 17.5 13.6 13.9 13.4 14.5
Bulgária............ 14.9 14.6 14.4 15.0 13.6
Románia............. _ 17.4 17.5 17.8 18.9
Szerbia (Jugoszlávia) _ 14.0 13.7 14.1 _
Oroszország........ 18 0 17.3 _ _ _
* Németország régi területén. ** (Németország új foglalásain).

A kimutatás szomorú bizonyítéka annak, hogy milyen nagy könnyelmûséggel gazdálkodunk emberanyagunkkal. Mert bár
az utóbbi évek alatt fejlõdésrõl számolhatunk be, az elsõ világháború utáni 20% körüli csecsemõhalálozás két évtized alatt
csak. 13-15%-ra javult. A trianoni idõ két évtizede alatt kerek számban 700. 000 magyar csecsemõ halt el, akiknek -
nyugateurópai egészségügyi-szociális viszonyok között - kétharmadát meg lehetett volna menteni az életnek. Az elõzetes
adatok szerint még 1941-ben is 36. 195 csecsemõ pusztult el Magyarországon! Hiába szülnek a magyar anyák magyar
gyermekeket, ha engedjük õket tömegesen elpusztulni. Az elért javulás ellenére meg kell állapítani, hogy míg pl.
Németalföldön csak minden huszonötödik, Németországban minden tizenötödik csecsemõ Ital meg, hazánkban minden
nyolctizedik meghal. Egész Európában úgyszólván csak Oroszországban és a Balkánon pusztít nálunk vészesebben a
csecsemõhalálozás, ott viszont a mienkével szemben olyan rendkívül magas a születési szám, hogy a csecsemõhalálozás
által okozott népesedési károkat teljes eredménnyel ellensúlyozni képes. A csecsemõhalálozási statisztika megdöbbentõ
adatai nem tüntetik fel azokat a nagyszabású közegészségügyi eredményeket, amelyekre a magyar népesedésnek
elengedhetetlenül szüksége van. A helyzetet még súlyosabbá teszi az a körülmény, hogy az egy éves koron alul elhalt
csecsemõkön kívül a gyermek- és serdülõkorban (21. életév alatt) levõknek még további kb. 7%-a pusztul el.
Kiszámítható, hogy a mai körülmények között az egyes évek élveszülötteinek egyötöde-egynegyede nem jut el a
produktív korig és nem lehet részese a magyar nemzettest továbbszaporodásának. Ezért még az eddiginél is hathatósabb
egészségpolitikára van szükség, amely eléri, hogy ne legyen nagyobb életkockázat magyar anyától születni, mint
bármelyik nyugateurópai nemzet gyermekének lenni!

Másik népbetegségünk, amely a faj egészség helyzetét életbevágóan érinti, a gümõkór. Nincsen ma értelmes ember
Magyarországon, aki a tuberkulózis-kérdés fontosságát fel ne fogná és annak leküzdését fajtánk egyik legégetõbb
feladatának ne tekintené. Ennek a küzdelemnek az eredményei mégis csigalassúsággal érnek meg, pedig talán ezt várja
legtürelmetlenebbül a fajbiológus, megfigyelve azt a szörnyû rombolást, amelyet ez a kórság a fiatal magyar
emberanyagban okoz. Összehasonlítva a tbc. -halálozásunkat néhány más európai állam népességének tbc. -veszteségével,
az alábbi adatokat találjuk.

Ország
Ezer emberre esõ
tuberkulózisban

meghaltak száma (%o)
1933-ban 1937-ben 1938-ban

Németalföld............ 0.59 0.50 0.45
Dánia................ 0.58 0.47 0.41
Németország.......... 0.73 0.71 _
Ausztria.............. 0.30 1.01 _
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Olaszország............ 0.99 0.87 0.80
Csehország (Cs. -Sz.) -- 1.37 1.29 _
Lengyelország.......... 1.76 _ _
Magyarország.......... 1.70 1.49 1.42
Bulgária*.............. 1.30 1.21 _
Románia.............. 1.65 1.76 1.67
Szerbia (Jugoszlávia).. 2.35 2.00 _
Oroszország............ _ _ _

* Csak a városok lakosságából.

Hogy a gümõkór a lassú javulás ellenére milyen komoly veszteséget jelent népesedésünknek, bizonyítja az a körülmény,
hogy az elõzetes adatok szerint ebben a szörnyû betegségben nálunk még 1941-ben is 19. 514 egyén halt el. A javulás az
utolsó két évtized alatt számottevõnek mondható, mert a tbc. -halálozás 3%o körüli értékrõl 1.4%o körüli értékre
csökkent. Mégis: a helyzet ma sem kedvezõ, hiszen Magyarországon a nap és éjszaka minden huszonötödik percében
(majdnem félóránként) egy emberünk meghal tuberkulózisban! A gümõkórra is áll az a megállapítás, amit a
csecsemõhalálozásnál tettünk, hogy majdnem egész Európában csak a Balkánon nagyobb a tbc-s halálozás, mint nálunk.
Az általa okozott veszteség annál is súlyosabb, mivel a gümõkór nemcsak magas halálozási arányával nyomja le a
népesedési mérleget, hanem a termékenység jelentékeny csökkentésével is. Ez a biológiai károsodás olymódon
keletkezik, hogy az egészségstatisztikai kimutatások tanúsága szerint a gümõkór túlnyomóan a fajfenntartás
szempontjából produktív korban támadja súlyosan a szervezetet. Általában azt lehet mondani, hogy a tuberkulózisos
haláleseteknek 2/3-3/4 része a 15-40. életévek közötti korszakra esik. A fiatal életkorú egyének évek során való
betegeskedése és korai elhalálozása miatt náluk a gyermekszületések elmaradnak, ami újabb népesedési kiesésekhez
vezet. Amennyiben a gümõkór Hézser becslése alapján 50.000 produktív korú nõt kapcsol ki a fajfenntartásból, akkor is a
tuberkulózisos halálozáson kívül évi 5000 születési kieséssel kell számot vetnünk. Ha nagyon hathatós eszközöket nem
találunk a fehér halál leküzdésére, a gümõkóros halálozásból és születési kiesésbõl elõálló népesedési deficit egyetlen
emberöltõ alatt 7-800. 000 fõnyi veszteségre emelkedhetik. Ennek a veszteségnek - nyugateurópai egészségügyi-szociális
viszonyok mellett - kereken kétharmadát lehetne a magyar jövõnek megmenteni.

A gümõkórra vonatkozólag a halálozási statisztika nyújt legbiztosabb felvilágosítást, mivel a fertõzõ esetek nyilvántartása
problematikusabb értékû. Petrányi szerint a fertõzõ tuberkulotikusok száma a meghaltaknak kb. négyszeresére, azaz (pl.
1941-ben) 78. 056 fõre tehetõ. Figyelembe véve, hogy a fiatal (fõként a házasodási és gyermeknemzési) korban a
betegség morfológiai sajátságainak megfelelõen igen gyakori a kiújulás, kerek számban 100. 000-re becsülhetjük azoknak
a többé-kevésbé aktív, néha gyógyuló, máskor ismét kiújuló gümõkóros férfiaknak és nõknek a számát, akik hazánkban a
népességet, elsõsorban családjukat, házasfelüket és gyermekeiket veszélyeztetik.

Grünberg kutatásokat végzett annak kimutatására, hogy a családok tuberkulózisa az új generációkat milyen mértékben
sújtja. A vizsgált emberanyagnál azt találta, hogy ha a nagyszülõk is gümõkórban szenvedtek, az unokák megbetegedése
kevésbé súlyos volt és kisebb számban fordult elõ, mint az olyan családokban, ahol a szülõk fertõzõdtek és így frissebb
volt a családi gümõkór. Adatai szerint, ha mindkét nagyszülõ tuberkulotikus volt, az unokáknak 30%-a, ha csak az egyik
nagyszülõ volt beteg, az unokáknak mindössze 20%-a lett gümõkóros. Amennyiben viszont mindkét szülõnél
tuberkulózist talált, a gyermekek 40%-ánál, ha csak az egyik szülõ volt beteg, a gyermekek 25%-ánál volt gümõkóros
megbetegedés fellépése várható. Ezek az epidemiológiai tapasztalatok természetesen csak igen nagy általánosságban
fogadhatók el. Figyelembe kell itt venni, hogy a szülõk közvetlenebbül és tartósabban érintkeznek a gyermekekkel és
fiatalabb életkoruknál fogva fertõzõbb stádiumban vannak, mint a nagyszülõk. Valószínû, hogy az immunitás a családi
tuberkulózis egyéni leküzdésénél döntõ tényezõ, bár látunk családokat, amelyeknek apraját-nagyját, úgyszólván írmag
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nélkül kipusztítja a gümõkóros fertõzés aktivitása, más családok tagjainál viszont inkább a könnyebb, jóakarattal
gyógyuló tüdõcsúcshurut fellépése gyakoribb. Még bonyolultabbá teszi a kérdést a betegek szociális helyzetében fennálló
különbség, fajta-beji és klimatikus eltérés, stb. Messze vezetne a kórokozó virulenciája, a konstitúció és az immunitás
vonatkozásait vizsgálva e kérdés mélyére hatolni; a fajbiológia szempontjából csak annak a leszögezése fontos, hogy a baj
sok tekintetben családi jellegû, miért is az utódok épségét, faji és társadalmi értékét erõsen veszélyezteti.

Az öröklés szempontjából azelõtt sokat vitatták a tuberkulózis kérdését és a Koch-bacilus felfedezése, valamint a baj
epidemiológiájának kellõ ismerete elõtt, éppen családi jellegére való tekintettel sokan hittek a gümõkór öröklékeny
voltában. Ma már ez a kérdés teljesen tisztázott és határozottan állíthatjuk, hogy a gümõ-kórnál öröklésrõl -a szó szoros
értelmében- - szó sem lehet. A termékenyítésnél közvetlen csíraártalom formájában sem fertõzõdhetik tuberkulózissal, a
férfi ondósejtje vagy a nõ petesejtje, mert képtelenség, hogy a csírasejtek ilyen inzultus után a bonyolult embryogenesis
fejlõdési menetére alkalmasak maradhatnának. Az apa szerepét az újszülött világrajöttéig e szempontból teljesen ki lehet
kapcsolni, az anya azonban kivételes, ritka esetben megfertõzheti gümõkórral a méhmagzatát, mikor is az nyilvánvalóan
rövid idõ alatt elpusztul. Gyakorlatilag mindenesetre az a helyzet, hogy a tuberkulózisban szenvedõ szülõk gyermeke
egészségesen jön a világra és szülõktõl, testvérektõl, nagyszülõktõl, vagy egyéb környezetétõl késõbbi idõpontban
fertõzõdik meg. Hogy a gümõkóros anyai szervezetbõl a méhen belüli életben káros toxinok jutnak-e a magzatba, s
létrehozhatják-e az új egyed hajlamosságát a paratuberkulózisosnak minõsített elváltozásokra, ez még vitatott kérdés.
Csak annyi bizonyos, hogy gümõkóros szülõktõl esetleg bizonyos testi alkatot, pl. szûk mellkasi csontberendezést, gyenge
testi fejlettségre, stb. való hajlamot lehet örökölni, amelyek az utódokat alkalmassá tehetik arra, hogy kisebb ellentálló
képességüknél fogva a környezetükben élõ gümõkóros egyének fertõzését átvegyék.

Bonyolultabb a helyzet az utód veszélyeztetése szempontjából a nemi betegségek-né\, amelyeket elterjedettségük és
következményeik miatt méltán sorozunk a legveszélyesebb fajrontó ártalmak közé. Népesedési és fajegészségi
szempontból a nemibetegségek közül kettõ játszik szerepet, éspedig a vérbaj (syphilis) és a kankó (gonorrhoea, tripper). E
betegségek pusztítását a fajfenntartás szempontjából már neveik is jelzik és rámutatnak arra, hogy szorosan vett nemi
ártalmakról van szó, amelyek az esetek túlnyomó többségében a külsõ és belsõ nemi szerveket támadják meg, s ily-módon
az új generációk nemzésének és kifejlesztésének alapfeltételeit rontják meg.

Á nemi betegségek morbiditáséról éppúgy nem állanak rendelkezésre megbízható hivatalos statisztikai kimutatásaink,
mint a. gümõkórról. Az 1928. évben volt egy országos adatgyûjtés hazánkban, amelynek kapcsán az orvosok 54. 079
nemibeteget, köztük 27. 891 vérbajos és 24. 587 kankós beteget jelentettek. Figyelembe véve azonban, hogy az orvosok
egy része csak korlátozott mértékben, 20%-a pedig egyáltalán nem küldte be adatait, s az adatgyûjtésbõl a gyógykezelés
alatt nem álló betegek is természetszerûleg kimaradtak, fenti adatokat csak minimumként kezelhetjük. A vérbajnál még a
halálozás megállapítására sem állanak kielégítõ hivatalos adatok rendelkezésre. Közelebb hoznak a kérdés horderejének
megismeréséhez azok az adatok, amelyeket Leredde mortalitási kulcsának spekulatív rendszerével számítottam ki.
Eszerint Magyarországon (1920-24! ) 7886 vérbajban és következményes betegségeiben történõ évi halálozással kell
számot vetni, ami a tuberkulózis-halálozásnak kb. felét képezi. (Doros.) A szülõosztályokon végzett vérvizsgálatokból
megállapították, hogy a terhes nõknek mintegy 3-5%-a vérbajjal fertõzött. Kiss ezt a számot országos viszonylatban 1.
2%-ra teszi. Neuber a debreceni elsõ osztályú elemi iskolás gyermekek hat évi anyagának átvizsgálása során 5% vérbajost
és vérbajra gyanúsat talált (ugyanitt 4% aktív és 20% inaktív gümõkór fordult elõ). Somogyi adatai szerint húsz évi
házasságon kívüli nemi élet után a férfiaknak csak 0. 8°/0-a marad mentes a nemi fertõzésektõl (a késõi házasodás és az
agglegénység szexuális veszélyei!) Mindezekbõl megállapítható, hogy bár a gyógyászat és egészségvédelem fejlõdése
következtében a nemi betegségek fokozatos csökkenést mutatnak (a háborúk viszont mindig visszaesést hoznak),
elterjedettségük még most is óriási. Azt hiszem, nem fogunk messze járni a valóságtól, ha országos viszonylatban durva
becsléssel mintegy 100. 000-re tesszük a nemibetegségekben és következményeikben szenvedõk számát. Ezek között
állandóan legalább 30. 000 olyan kankós és talán 20. 000 olyan vérbajos egyén van, aki többé-kevésbé fertõzõ vagy
visszaesõ állapotában a házasságokat és az utódokat veszélyezteti.

A vérbaj örökölhetõségének kérdése rendkívül sokat foglalkoztatta a szakköröket és a közvéleményt. Régebben, amikor a
vérbaj kórokozóját még nem fedezték fel, a vérsavóvizsgálatokat nem ismerték és a baj morfológiájával sem voltak
tisztában, erõsen tartotta magát az a vélemény, hogy a vérbaj öröklõdõ betegség. Ezt a véleményt alátámasztotta a vérbaj
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tüneteivel született újszülöttek nagy száma. Ma már tudjuk, hogy a vérbaj öröklésérõl a szónak szorosan vett értelmében -
úgy, mint az öröklõdõ elme- és belbajoknál látjuk - nem lehet beszélni. A vérbaj kifejlõdésének alapfeltétele nincsen adva
a csírasejt állományában. Ellenben méhen belüli fertõzés következtében a magzat vérbajossá válik és betegségét magával
hozza a világra, miért is helyes elnevezés szerint nem öröklött (hereditár), hanem világrahozott vagy veleszületett
(congenitális) vérbajról beszélhetünk. Az öröklés ténye bizonyítható volna, ha a vérbaj apai részrõl közvetlenül az
utódoknak átadható lenne. Ez azonban kizárt dolog, már csak azon egyszerû okból kifolyólag is, mivel a vérbaj
kórokozója (spirochéta pallida) a férfi csírasejtjénél (spermium) sokkal nagyobb lévén, azt nem is fertõzheti. A nõ
petesejtje (ovulum) már nagyobb a spirochétánál, miért is itt elképzelhetõ lenne, hogy abba a vérbaj kórokozója belefúrja
magát, de az ilyen, esetleg megfertõzött petesejt semmi esetre sem volna termékenységre és kifejlõdésre képes.
Nyilvánvaló, hogy a fertõzés mindenkor a termékenyülés megtörténte után következik be. Az anyának és a magzatnak -
amint tudjuk - közös vérkeringési rendszere van (méhlepény, köldökzsinór), s így az anya ezen keresztül átadja fertõzését
méh-magzatának. A vérsavóvizsgálatok felfedezése elõtt sok zavart okozott az a tapasztalat, hogy az anyának gyakorta
semmi látható vérbajos tünete nincsen, lappangó fertõzésérõl esetleg nem is tud, a gyermeke mégis vérbajos stigmákkal
születik a világra. Ilyenkor, tévesen, mindig apai csirán keresztül történõ öröklésre gondoltak, holott csak arról lehetett
szó, hogy az anya u. n. lappangó, tünetmentes vérbajban szenvedett, amely a magzatnál, illetve újszülöttnél
manifesztálódott. Ma a vérsavóvizsgálatok segítségével ilyen esetekben az anya vérbaját mindenkor kimutatjuk, úgy,
hogy e szempontból törvénynek lehet elismerni az anya és magzat közös sorsát.

Mai tudásunkkal kizárjuk azt a feltevést, hogy vérbajjal született gyermek anyja ne legyen vérbajos. Fordított eset, t. i.,
hogy vérbajos anyának egészséges gyermeke szülessék, lehetséges, de csak akkor, ha az anya elegendõ gyógykezelést
nyert vagy ha fertõzése rendkívül régi keletû, ellenkezõ esetben az utód mindig vérbajt hoz a világra. Az apa viszont csak
olymódon lehet okozója a világra hozott vérbajnak, ha az anyát megfertõzi s vérbajos fertõzését az anya tovább adja
méh-magzatának. Minél frissebb és kezeletlenebb az anya vérbaja, annál veszedelmesebb az a magzatra. A
legvirulensebb, friss fertõzés biztosan korai abortuszt okoz. A fertõzések nagy része azonban annyira mitigált, hogy aa
anya kihordja magzatát, de a gyermek halva születik a világra (syphilises macerált koraszülések). Jobb esetben az
újszülött a születése elõtt nem pusztul el, de súlyos belsõ és külsõ vérbajos elváltozásokkal jön a világra és többnyire a
csecsemõhalálozás áldozata lesz. A régi vagy némileg kezelt esetekben lappangó vérbajjal születhetik az utód s gondos
gyógykezelés és ápolás mellett életben is maradhat. Végül még súlyos, elhanyagolt vérbaj esetén is, ha az anya a
terhesség alatt erélyes vérbaj elleni kúrákat kap, ma már egészséges gyermeket szülhet.

Még nincs lezárva teljesen az a kérdés, hogy az apa vagy anya kellõleg nem kezelt, régi keletû, inaktív vérbaja, amely már
nem fertõzi a magzatot, kiválthat-e valamilyen mérvû közvetett degeneratív hatást. Itt tulajdonképpen a csírasejtártalom
egy fajtájáról lehetne szó, olyan értelemben, hogy a régebben elszenvedett vérbajos fertõzés toxinhatás folytán a
germinális sejtek képzõdésére tartósan káros következményeket idézne elõ. Egyes szerzõk szerint az ilyen, vérbajt
elszenvedettek gyermekeinél, ha azok nem is fertõzõdtek vérbajjal, némi testi és szellemi gyöngeség volna észlelhetõ, ami
azonban bizonyítva egyáltalában nincsen. Bebizonyítható tény viszont az, hogy a vérbajból megfelelõ gyógykezeléssel
tökéletesen ki lehet gyógyulni, s hogy az ilyen kigyógyított egyéneknek, az esetek sokaságánál tapasztaltak tanúsága
szerint, egészséges, testileg és szellemileg ép, teljes értékû utódai születnek. Ami a vérbaj fajrontó hatását illeti, az két
irányban jelentkezik, éspedig mennyiségi és minõségi pusztításban. Vizsgálataim szerint minden vérbajos házasságra
átlagban 1 specifikus elvetélés esik. Régi orvosi elv, hogy olyan családokban, ahol sorozatosan fordulnak elõ akaratlan
abortuszok, vérbajra mindig kutatni kell. A halvaszületések még gyanúsabbak e szempontból és Ross véleménye szerint a
halvaszületések 40%-ának vérbaj az oka. Becslõ számításaim szerint Csonkamagyarországon évente mintegy 7000
abortusz és 2600 halvaszületés írható a vérbaj pusztításának rovására, ami fokozott házassági és egészségügyi
gondozással elkerülhetõ lenne. (Boros.) De hasonlóan/ súlyos rombolást végez a vérbaj az élve világra hozott utódok
minõségi fejlõdésében. Morgan nagy anyagot felölelõ statisztikája alapján megállapította, hogy a testi fogyatékosok
intézeteiben a vak gyermekek 34%-ának, a süketek 17%-ának vérbajos kórelõzménye van. Atwood viszont Amerikában a
gyenge-elméjûek között 14%-ban talált erõsen pozitív véreredményt. Heller németországi kutatásai szerint a világrahozott
vérbajos gyermekek 53%-a a szem szaruhártyájának gyulladásában, 16%-a tartós látászavarban, 5%-a süketségben, 7%-a
szellemi eltompulásban, 3%-a idiotizmusban, de mindezen felül átlag 50%-a kisebb-nagyobb mérvû idegbajban szenved.
Ezeket a tapasztalatokat a magyarországi kutatások teljes egészükben megerõsítik, sõt pl. a budapesti állami kisegítõ
iskolában, amely a gyengetehetségû gyermekek oktatására szolgál, 44%-ban, a gyengeelméjû gyermekek nevelését végzõ
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állami gyógypedagógiai nevelõintézetben pedig a növendékek 24%-ánál családkutatás és vérsavóvizsgálat eszközeivel
megállapították a vérbaj jelenlétét. Ezek az adatok a maguk meztelenségében rámutatnak a vérbaj faj rontó hatására, s
kétségtelenné teszik, hogy az örökléses betegségek után a testi és szellemi elkorcsosulások legfontosabb kórokozója: a
vérbaj.

A másik nemibetegség, a kankó, könnyebb lefolyású, az egész szervezetet nem érintõ bántalom, emberállományunk
védelme szempontjából mégis nagy jelentõsége van. Valaha súlyos minõségi rombolást végzett az újszülöttek szemének
megfertõzése által. Még az 1912-ben végzett országos vakságügyi statisztikai adatgyûjtés szerint az ország összes
vakjainak 8%-ánál kankós szemfertõzés okozta ezt a borzalmas minõségi rombolást. Ma a születéseknél kötelezõen
elrendelt fertõtlenítõszer-becseppentés ezt az arányszámot igen tetemesen lenyomta. Ezzel szemben most is
nagymértékben pusztít népesedésünk mennyiségében a kankó, amely az esetek sokaságában a csírasejtek termelõhelyeit, a
herét és a petefészket támadja meg. A meddõség az egyén minõségi értékét súlyos mértékben lecsökkenti. Férfiaknál
köztudomásúlag túlnyomó részben a mellékherék kankós gyulladása okozza * magtalanságot. Blaschko szerint az összes
kankós férfiak 9-10%-ánál lép fel ez a baj, amely az esetek egytizedénél mindkét mellékherét érinti. Reád a
terméketlenség panaszával jelentkezõ házasfeleknél kimutatta, hogy a férfi ondófolyadékának csírátlansága (aspermia)
64%-ban kankó következménye volt. Kétoldali mellékheregyulladás tapasztalat szerint föltétlenül meddõséget okoz, ami
olymódon jön létre, hogy egyrészt a mirigy finom alapállománya a gyulladás következtében tönkremegy, másrészt a
mirigy kivezetõ csövei eltömõdnek. A férfi közvetve is oka lehet a házasság meddõségének, ha maga termékeny marad
ugyan, de feleségét megfertõzve, a nõi szervezetben idéz elõ kóros rombolást. Nem ritkán persze a nõ közvetlenül viszi be
a fertõzést a házasságba. A méhben, kürtökben és petefészkekben fellépõ kankós gyulladás már eleve lehetetlenné teheti a
fogamzást (elsõdleges meddõség) vagy pedig az elsõ szülés kapcsán hatol fel az addig ártatlanul meghúzódó fertõzés a
belsõ nemes részekbe s az ílymódon fellángoló gyulladás képezheti a termékenyülésnek gyakran kiküszöbölhetetlen
akadályát (egygyermekes meddõség). Schmidt vizsgálatai szerint a nõi kankó terméketlenítõ arányszáma 33%, de egyesek
a kankó szerepét az akaratlan meddõségnél kevesebbre, mások még többre, 40, sõt 60%-ra teszik. Indirekt számítási
módszerrel megállapítottam, hogy a teljesen meddõ és egygyermekesen meddõ házasságoknak 6-8%-a vezethetõ vissza
kankós fertõzésre, s hazánkban durva becsléssel évente mintegy 20. 000-re becsülhetõ az emiatt meg nem született lelkek
száma. (Boros.) Ez a születéskiesés fajtánk szempontjából már azért is igen fájdalmas, mert az akaratlanul meddõvé vált
szülõk között nagyon sok van olyan, aki utódot kívánna és módjában állana a születéskorlátozást ûzõ emberkontingenst
részben ellensúlyozni.

Áttekintve az emberállományunkat mennyiségileg károsító tömegbetegségeket, megállapíthatjuk, hogy a kerek számban
évi 36. 000 élete bimbójában elpusztult csecsemõhöz évi 19. 500 gümõ-kórban és kb. 8. 000 vérbajban (illetve a vérbaj
bel- és idegrendszeri következményeiben) elhalt egyént számítva, e réven népesedési veszteségünk évi 64. 000 lelket tesz
ki. Ehhez hozzá kell számítanunk, hogy a tuberkulózisnak a termékeny életévek alatt okozott pusztítása miatt kb. évi 5000
születés elmaradásával, a kankó okozta meddõség miatt évi 20. 000 születés kiesésével és a vérbaj által elõidézett kb. 10.
000-nyi halvaszületéssel és abortusszal együtt mintegy évi 35. 000 fõre tehetõ születési hiány keletkezik. Mindezeket a
mennyiségi népesedési károkat egybefoglalva azt mondhatjuk, hogy becslõ értékeléssel kereken évi 100. 000-re tehetõ az
a veszteség (egy generáció alatt három millió magyar! ), amely a felsorolt betegségek népesedési pusztításából származik.
Ha adatainkat összehasonlítjuk a nyugateurópai nemzetek ilyen természetû kimutatásaival, nyugodtan állíthatjuk, hogy
közegészségügyünk további megfelelõ fejlesztése állal ennek az elveszített népszámnak felét, sõt kétharmadát
megmenthetnõk s ezáltal évente 50-75. 000 lélekkel (egy generáció alatt másfél-kétmillióval) emelhetnõk a magyar
népesség számát!

Áttérve a mennyiségrõl a minõség kérdésére, vizsgálat tárgyává kell tennünk, hogy melyek azok az ártalmak, amelyek
népességünk fajegészségét minõségileg károsítják. Azokat a betegségeket, amelyek a magyar emberanyag minõségét
rontják, elgondolásom szerint négy csoportba kell osztani: 1. örökléses elme- és idegbajok, 2. örökléses belbetegségek, 3.
örökléses érzékszervi fogyatékosságok és 4. örökléses testi elkorcsosulások. Az e csoportokba tartozó különféle ártalmak
elõfordulásáról hivatalos statisztikai kimutatások, sajnos, alig állanak rendelkezésre (a Központi Statisztikai Hivatalnak
csak mortalitási nyilvántartása van). Mégis, hogy a preventív fajjavítás szempontjainak fontosságát számszerûen is
bizonyítsuk, utalni fogunk olyan külföldi és belföldi adatokra, amelyek kellõen tájékoztatnak az elkorcsosulás mérvérõl.
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A betegségek öröklési sajátságaira és a testi-lelki elkorcsosulás feltüntetésére legalkalmasabbak azok a kóros családfák,
amelyeket valamilyen szembeötlõ körülmény folytán több generáción keresztül sikerült végigkísérni. Megemlítünk
néhányat a legismertebbek közül, mint a fajrontás (degeneráció) iskolapéldáit. Egyik ilyen példa az amerikai
Kallikak-család, amelynek régebben felkutatható õse vadházasságot kötött egy gyengeelméjû nõvel s ebbõl az
összeállásból az utódok nagy sora származott. Késõbb ez a Kallikak, aki kitûnõ faji adottságú, egészséges egyén volt,
törvényes házasságra lépett egy egészséges nõvel s ebbõl a frigybõl szintén a leszármazottak sorozatos nemzedéke hozott
létre. Míg azonban a törvénytelen ágon, a gyengeelméjû vadházastárstól, kevés kivétellel, többé-kevésbé degenerált
utódok származtak, addig az ép feleségtõl született gyermekek nemzedékébõl mind egészséges, sõt kitûnõ egyén lett,
köztük sok kiváló tudós, pap, katonatiszt, mûvész. Ez a példa élesen világít rá arra, hogy egyetlen, örökléses betegségben
szenvedõ vagy degenerált egyénnek a családba jutása az egész családfát veszélyezteti és messze kiható, fajrontó
ártalmaival az utódokban helyrehozhatatlan pusztítást végez. A Kallikak-család öröklésileg megrontott ágában a
gyengeelméjûek gyakran házasodtak össze, így 41 ilyen kimutatható házasságban mindkét szülõ gyengeelméjû volt,
aminek következtében a leszármazó 224 gyermek közül 222 gyengeelméjû lett. Ott, ahol a családhoz tartozók
házasságában egyik házasfél egészséges volt, az utódoknak csak egy része vált gyengeelméjûvé, de a többi utód között is
rengeteg idegbeteget és degeneráltat lehetett kimutatni.

Sjörgen családkutatásai közül nagyon érdekes az az eset, amelyet egy kis svéd faluban fedezett fel, ahol 52 szûk
koponyaalkatú, gyengeelméjû gyermeket talált. Visszamenõleg nyolc generáción át sikerült követnie a szerencsétlenek
családfáját, s így fedezte fel, hogy kétszáz évvel ezelõtt még csak 3 gyengeelméjû egyén élt a faluban. Ez a három idióta
õs volt a magja annak a számos, öröklésesen kóros családnak, amelybõl a szóbanforgó 52 gyengeelméjû gyermek
származott. Jellemzõ példa a kóros csírák szétszóródására.

Tanulságos az északamerikai Jukes-család példája is. Ennek a családnak 1874-ben már ezer tagja volt, amely szám
negyven év alatt 1258-ra szaporodott. A Jukes-családban eddig 600 idiótát és epilepsziásat, 310 szegényházi lakót és
csavargót, 200 prostituáltat, 140 bûnözõt, köztük 27 gyilkost lehetett kimutatni, szóval a családfa kötelékébe tartozó
családoknak alig volt olyan tagja, aki egészséges, normális és tisztességes lett volna.

A Zero- és Márkus-család sorsa örökléspatológiával foglalkozók elõtt szintén ismeretes. Az azelõtt tekintélyes
iparoscsalád egyik ágát egy vagabund nõvel történt házasság degenerálta, aminek következtében a kimutatott 310 utód
legnagyobb része elmebeteg, gyengeelméjû vagy bûnözõ lett. A leszármazóknál a gyengeelméjûségen kívül kóborlási és
bûnözõ hajlam tört felszínre s további összeházasodásaik és összeállásaik is fõleg ilyen alacsony értékû egyénekkel
történtek. Emiatt -a feljegyzések szerint -a társadalom úgyszólván kiközösítette õket, társadalmonkívüli életet éltek és
még külön tolvajnyelvük is volt.

A Godarl vizsgálatai alatt álló gyengeelméjûek egymás közötti házasságából született gyermekek közül 476
többé-kevésbé súlyosan degenerált volt és csak 6 mutatkozott szellemileg teljesen épnek. Rogger Északamerikában
végzett kutatásai során azt találta, hogy 200. 000 gyengeelméjû gyermek családfájának vizsgálatánál mintegy 65%-ban
lehetett a családi terheltséget kimutatni. Briscoe statisztikájából viszont azt a tanulságot kell leszûrni, hogy az
elmegyógyintézetek lakóinál kb. 70%-ban lehet közvetlenül vagy közvetve megtalálni az átöröklést.

Biró Bertalan az elkorcsosult emberanyag számbeli növekedése és az ezzel kapcsolatos állami terhek tekintetében érdekes
adatokat gyûjtött össze. Az Egyesült Államokban 43 év leforgása alatt (1880-1923) az elmebetegek száma 553%-kal
növekedett, kimutathatólag nagyobbrészt a városi proletariátus rétegeiben. Angliában pl. 1922-ben a diákok 46%-ánál
találtak valamilyen mérvû terheltséget. Ugyanekkor az államnak a gyengeelméjûek évi 390. 000, a bénák 217. 000, a
süketnémák 115. 000, a vakok 79. 000, az epilepsziások 11. 000 fontjába kerültek. Számításokat végeztek arra
vonatkozólag is, hogy az elmegyógyintézetek és fegyházak fenntartása Angliának évi 11 millió font sterling kiadást jelent.
Németországban viszont kimutatták, hogy míg egy egészséges iskolásgyermek évi 150 márkába kerül, addig minden
egyes gyógypedagógiai iskolába járó gyermek költsége 250, gyógyintézetbe helyezett gyermek évi 900 márkájába kerül
az államnak. Érdekes megfigyelni azt is, hogy a munkaképtelen, degenerált és csavargó népesség száma és eltartási
költsége mit jelent a közösség számára. Berlinben pl. 1926-ban 174. 000 ilyen csökkent értékû egyént tartottak el, ami
akkor 77. 5 millió márka közvagyont emésztett fel.
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Darányi utal arra a kirívó tényre, hogy egy süketnéma nevelése és kiképzése a második világháború elõtt évente 1-3000
pengõjébe került a magyar államnak, többe, mint nagyon sok orvos vagy tanító évi fizetése. Biró kimutatta, hogy a
pestkörnyéki nyomorzónák 74.000 lakója közül 32. 000 munkakerülõnek, csavargónak és koldusnak az eltartása 1933-ban
a dolgozó társadalom közösségének 120. 000 pengõjét emésztette fel. A tébolydák fenntartása pedig a magyar államnak
évente 7 millió pengõnél is többe került!

A legsúlyosabb minõségi népesedési ártalom az összes említett fajrontó ártalmak között kétségkívül az elmebaj. Semmi
sincs, ami az egyén minõségi értékét szörnyûbb módon lecsökkentené és szétrombolná, mint a szellem megbetegedése s
az embert minden egyéb teremtett élõ és élettelen lény fölé helyezõ lélekelborulása.

A külföldi (különösen németországi) vizsgálatok bebizonyították azt, amire egyébként a magyar pszichiáterek, fõként
Benedek László, Zsakó István, Szecsõdy Imre és mások is rámutattak, hogy az elmebetegségek jelentékeny része a
nemzedékek során át öröklõdik és szörnyû pusztítást visz végbe emberállományunkban. Zsakó szerint az elme- és
idegbajok közül a nemzettest egészsége szempontjából legfontosabbak: a hasadásos elmezavar (schizophrenia), a
körszakos elmezavar (mánia depressiva, cyklothymia), az örökléses vitustánc (Huntington chorea), az eskór (epilepszia), a
gyengeelméjûség (imbecillitás) és a beteg idegállapot (psychopathia).

A hasadásos elmezavar a fiatal kor (15-20. életév) jellegzetes megbetegedése, amelynek öröklõdését az orvostudomány
már 60 éve ismeri. Keletkezésének elõfeltétele a kóros öröklõdési mag. A betegség terjedésében a vérrokonság nagy
szerepet játszik. Hasadásos elmezavar és bizonyos beteges idegállapot (schizoid psychopathia) között szoros genetikai
kapcsolat áll fenn. A rész-öröklõdési telepek együttesen hasadtlelkûségben, egymagukban csupán beteges idegállapotban
nyilvánulnak. Kiderült az is, hogy a gyermekek hasadásos elmezavara nemcsak föltétlenül a szülõk azonos
megbetegedésével, hanem azoknak más elmebajával, sõt esetleg súlyos alkoholizmusával is összefügghet. A
hasadtlelkûségben szenvedõ egyik szülõ olyképpen veszélyezteti a gyermekeket, hogy azoknak 9%-a a hasadásos
elmezavart megkapja (manifesztált alak), 38%-a a hasadtlelkûség némely sajátságát felmutató, beteges idegállapotot
örököl (latens alak, schizoid pszichopatha). Ha mindkét szülõ beteg, az esetben ezek a százalékok jóval magasabbak, így a
gyermekek 40-50%-a lesz hasadtlelkû, 29%-a pedig terhelt. Az átlag népességben 0. 85%-ban mutatható ki a
hasadtlelkûség. A veszély a rokonság közelségével egyenes arányban nõ, mert míg pl. a másodunokatestvér
veszélyeztetettségi foka nem több az átlagnépességénél, addig az elsõ unokatestvéreké kétszer, az unokáké hatszor
nagyobb.

A körszakos elmezavar megállapításánál (különösen a házasodással kapcsolatban) némi nehézséget okoz, hogy ez a
betegség inkább a késõbbi életkorban jelentkezik. Kóros öröklõdési mag nélkül nem lép fel és érdekes sajátsága, hogy nõk
között nagyobb számú a megbetegedés (nemi diszpozíció). Ha az egyik szülõ beteg, akkor a gyermekek 31%-ánál várható
körszakos elmezavar és ugyancsak 31%-nál körszakos jellegû idegbeteg állapot (körszakos búskomorság vagy túlzott
tevékenykedés, illetve beteges vidámság: cykloid psyehopathia). Mindkét szülõ betegsége esetén a gyermekek 62%-a
lehet körszakos elmebeteg és 37%-a súlyosan terhelt. (Rudin.) Számos adat van arra, hogy a baj 4-5 generáción át
öröklõdik. Az átlagnépesség megbetegedési valószínûsége 0.4%, unokatestvéreknél viszont a körszakos elmezavar
megjelenése 2.5%-ban, unokaöcsöknél- és húgoknál 3-4%-ban, testvéreknél 13%-ban várható. A körszakos elmezavarban
szenvedõ egyének utódai 55-ször gyakrabban lesznek betegek, mint az átlaglakosság. (Verschuer.) Ki kell emelni
azonban, hogy a körszakos elmezavarnál azok a családtagok, akik a bajt nem kapták meg, azt az utódaikban sem örökítik
tovább.

A gyengeelméjûség lehet öröklött és szerzett. Legenyhébb megjelenési formája a debilitás, súlyosabb az imbecillitás és
legsúlyosabb az idiotizmus. Idiotizmusnál gyakorlatilag nem gyakori az átörökítés, mivel ritka a házasságkötés is, bár
vagyonos hülyéknél ez is elõfordul. Annál nagyobb a veszély a debilis és imbecillis egyének utódadásánál. Az
össznépességben az értelmileg többé-kevésbé fogyatékosok 6%-ban fordulnak elõ. (Luxemburger.) Ha az egyik szülõ
beteg, akkor örökléses idiotizmusnál a gyermekek 41%-a, de ha mindkét szülõ beteg, az esetben 91%-a lesz
gyengeelméjû. Az ilyen szellemi fogyatékosak unokatestvéreinél 11%-ban, a szülõk testvérsoránál 8%-ban, a testvéreknél
31%-ban valószínûséggel várható gyengeelméjûség. Meg kell említenünk, hogy a gyengeelméjûségnél az öröklés
szempontjából szerepet játszhat a szülõk súlyos mérvû alkoholizmusa. Az elõrehaladó hûdéses elmezavar (paralysis
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progressiva) viszont gyakorlatilag kevésbé számít örökléses bajnak, mivel azt közismerten a vérbaj (exogenok) váltja ki.

Még a gyakoribb elme-idegbajok közül az eskórt (epilepszia) emeljük ki, mint amely az esetek többségében (genuin
esetek) öröklõdõ baj. Az átlagnépességben az epilepszia 0.27%-ban lép fel. Ha az egyik szülõ eskóros, a gyermekek
10%-a epilepsziás, 18%-a az epilepszia körébe tartozó idegbeteg (pszichopata) lesz. (Rudin.) De súlyos megbetegedés a
családi öröklõdésû vitustánc is és több más, ritkábban elõforduló elme-idegbaj, amelyek mindenike súlyosan károsítja a
népállományt.

Bármennyire szembeötlõ is, hogy a vázolt szörnyû elme-idegbajok milyen jelentékeny számban károsítják népességünket,
a kifejezetten elmebajosak révén elõálló veszteség még egymagában nem lenne olyan nagy, mint az a veszély, amelyet a
betegeknek egészséges vagy terhelt egyénekkel való összeházasodása, illetve ílymódon bekövetkezõ továbbszaporodása
jelent. Ilyenkor ugyanis 'származóiknak csak egyik része viseli magán a könnyen felismerhetõ elmebaj megnyilvánulását,
másik része viszont csupán beteges idegállapotot örököl, amely elmebetegségnek nem minõsül. Utóbbi, többé-kevésbé
terhelt egyének itt élnek közöttünk, végzik élethivatásukat, esetleg közvéleményt teremtenek, sõt - éppen mert bomlott
idegrendszerük ellenére egészségesnek számítanak -a maguk hivatáskörében irányító szerephez is juthatnak. Ezeket a
beteges idegzetû (pszichopata) egyéneket a dolog természetébõl kifolyólag sem egészségügyileg ellenõrizni, sem káros
közösségi tevékenységüket körülhatárolni nem tudjuk. Éppen ezért az öröklõdõ elme- és idegbajokban szenvedõknek a
népesedés minõségi károsítása terén talán még nagyobb szerepe van a betegesen terhelt idegállapotú egyének
világrahozása, mint a kifejezetten elmebeteg utódok létrehozása miatt.

Darányi is rámutat arra, hogy az öröklés nem vonatkozik elme- és idegbajoknál mindig egy különleges bajra, hanem
gyengébb idegrendszeri állapot is öröklõdhetik, amely azután alkoholizmushoz, gyengeelméjûséghez,
gyengetehetségûséghez, öngyilkossághoz, vagy más idegrendszeri zavarokhoz vezet. Jendrassik szerint vannak született
alkoholisták, született morfinisták és született öngyilkosok, ami egyébként paradoxonnak látszik. Ezek csökkent értékû
emberek, kiknek száma nagy, de akik esetében az egészségeset a betegestõl, a normálisát az abnormálistól
megkülönböztetni alig lehet. Moebius szerint maga a hétköznapi neuraszténia és hisztériás adottság az õsi iszap, amely
lerakódott az egyénbe, s amelyet az ki tudja mikori õs miféle betegségének megenyhült hagyatékaként örökölt, de amely
szerencsétlen csírakeveredés folytán a további utódoknál ismét súlyosabb formát ölthet. Az ilyen kisebbfokú neuropátiás
terheltség szerencsés esetben, amikor a házastársak az utódok öröklési állományát újabb terheltségi öröklési anyaggal nem
súlyosbítják, generációk alatt enyhülhet, sõt kiküszöbölõdhetik. (Szerencsétlen csírakeveredés esetén azonban
generációkon át súlyosbodhat, s ez Morel szerint néha a degenerálódás következõ katasztrofális folyamatát idézheti elõ: 1.
generáció - neuropátiás alkat, erkölcsi romlottság, kicsapongás, 2. generáció = rohamos kitörésekre, súlyos idegbajokra,
alkoholizmusra, bénulásos állapotokra való hajlam, 3. generáció = elmezavar, öngyilkosság, 4. generáció = fejlõdési
visszamaradás, veleszületett idiotizmus.)

Milyen embertípusokról van szó tulajdonképpen a pszichopatáknál? Olyanokról, akiket a mindennapi életben jól
ismerünk, csak gyakran nem tudjuk róluk, hogy sajátságaik fõként öröklött, degenerált testi és lelki adottságok. Moravcsik
klasszikus jellemzése szerint ezekben a legkülönbözõbb típusú degeneráltakban a lelki, jellembeli vonások mozaikszerûen
csoportosulnak, s értelmi és érzelmi szférájuk diszharmóniája következtében nem képesek a normális egyén
gondolkodásának keretébe kellõen beilleszkedni. Lépten-nyomon túlcsapnak a korláton, mert rendellenes idegrendszerük
a iájuk ható ingerekre kelleténél nagyobb vagy kisebb, mértékben reagál. A kórosan fokozott, a körülményekkel, a
lehetõség határaival nem számoló fantáziájuk még az ellenõrzõ képzetek érvényesülése elõtt vált ki elhatározást, tetteket,
s csapongva ûzi õket egyik irányból a másikba, megteremtve a fegyelmezetlenség, állhatatlanság jellegét.

Magukviseletének mozgatói nem a reális élet szükségletébõl, s a célszerûség és helyesség adta feltételekbõl, hanem a
képzelet, az álomképek, a rendellenes érzetek világából fakadnak. Vágyaikat, törekvéseiket a kórosan túlburjánzott önzés
irányítja. Az olykor felcsillámló altruizmus is csak látszólagos, s az öntetszelgés, a figyelemnek önmagukra irányítása
céljából történik. Egész egyéniségük, jellemük a normális átlagnak fonákul stilizált formája, majdnem mindenbõl van
bennük valami, de vagy több, vagy kevesebb mértékben, s éppen ezért lelki életük csak a szokatlanra, mesterkéltre, a
normálistól alakban és tartalomban eltérõre reagál. Tartós, egyenletes munkára, az egész fizikai és szellemi erõt lekötõ
foglalkozásra, határozott cél elérését kitûzõ lankadatlan törekvésre képtelenek. Gondolkodásuk, cselekedeteik váratlan
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fordulata meglepetéseket szerez. Rokon- és ellenszenvük gyorsan változik. Hálaérzetük rövid ideig tartó, vagy teljesen
ismeretlen fogalom elõttük. A jót, a kellemest minden megilletõdés nélkül, mintegy õket jogosan megilletõt fogadják, míg
a saját hibájukból, s rendellenes cselekedeteikbõl eredõ kedvezõtlen sorsukért nyomban készek a környezetet, a
társadalmat vádolni, önmaguk iránt szerfelett elfogultak, s helyes önkritika gyakorlására teljesen képtelenek, emellett
rendesen anyagi és erkölcsi vonatkozásban hallatlanul könnyelmûek. Intelligenciájuk sokféle változatot tüntethet fel.
Vannak szellemileg magasabban organizáltak, akik kiváló képességeikkel bámulatra ragadhatják a környezetet, s emellett
erkölcsi felfogásuk teljesen laza. Mások a normális szellemi színvonalon jóval alul maradnak, korlátoltak, vagy egyenesen
gyengeelméjûek. Egyesekben bizonyos részlettehetségek, pl. mûvészi teljesítmények, számolás, stb. ragyogó mértékben
kifejlõdhetnek, közben azonban az élet egyéb vonalán megmutatkozik inkoordinált mivoltuk. A pszichopaták közül kerül
ki a hazaárulók, a mindenkor elégedetlenek, a mindenfajta destrukcióra hajlók nagy része és közülük származnak a
tekintély rombolók, a magyar nagyságok gyalázói, az idegenimádók, a magyarság szenvedélyes kritizálói, az örök
rágalmazók, a kishitûek, a vallásellenesek, az antimilitaristák, s a magyar faji erõ és magyar jövendõ megtagadói.

Sokan többé-kevésbé dys- vagy antiszociálisak, a rendellenes, a tiltott, büntetésre méltó cselekedetek egész sorát
halmozzák össze. A Lombroso által felfedezni vélt gonosztevõ típus elmélete oda redukálódott, hogy a gonosztevõk
társadalmában feltûnõen sok a káros öröklési anyaggal terhelt, degenerált egyén. Ezekbõl a normális egyénben kifejlõdõ
erkölcsi, jogi és szociális érzék hiányzik vagy fejletlen, s így náluk az egészséges érzék irányító hatása nem érvényesül
eléggé, vagy teljesen háttérbe szorul. Bizarr képzeletviláguk és a helyes ítélõképesség hiánya rendellenes cselekedetekre
sarkalhatja õket. Az ilyen degenerált testi és lelki alkatú emberek az intézkedésekben és társadalmi berendezkedésekben
csak korlátokat s egyéniségük érvényesülésének, valamint sajátos törekvéseiknek akadályát látják, s emiatt kijátszásuk
érdekében semmi eszköztõl nem riadnak vissza. Mindezek az elemek természetesen családjuk és a társadalom
szempontjából csak tehertételt jelentenek. Nyilvánvaló, hogy a fentebb vázolt, kifejezetten betegnek nem mondható, de
erõsen káros öröklési csíraállománnyal terhelt testi, szellemi és erkölcsi degeneráltak a köz- és magánéletnek rengeteget
ártanak, s a fajnemesítés útján való lehetõ kiküszöbölésük a magyarságnak elsõrendû érdeke.

Ha most arra törekszünk, hogy megkíséreljük a magyar népesség degenerációját a lehetõség határain belül számbelileg
felmérni, úgy azt látjuk, hogy e szempontból csak azok jöhetnek tekintetbe, akik a testi és lelki elfajulás legkifejezettebb,
súlyos formáit mutatják és a társadalomnak minõségileg az igazi selejtjét képezik. Ma még, sajnos, e téren is csak
részletstatisztikákat vagy becslõ-értékeket közölhetünk, ami azonban mégis hasznos szolgálatot tehet, mert közelebb hoz a
valóság megismeréséhez.

Magyarországon évente mintegy 1200 süketnémát gyógykezelnek és tanítanak speciális intézetekben. Darányi becslése
szerint, külföldi statisztikai kulccsal való átszámítás alapján hazánkban kb. 50. 000 gyengeelméjûségi és
gyengetehetségûségi esetet kell felvennünk, amely kontingensbõl a népszámlálási statisztikában csak egy töredék
szerepel. A gyengeelméjû gyermekek részére szolgáló gyógypedagógiai iskoláknak és a gyengetehetségû gyermekek
kisegítõ iskolái -nak 1930-ban 4767 növendékük volt. Szondi a M. Kir. Állami Gyógypedagógiai Fõiskola
laboratóriumának a fogyatékosokra felállított családi kataszterébõl az alábbi százalékos statisztikát mutatta ki.

A) Az átöröklés szerepe A fogyatékosság fajai
Értelmi
fogyaté
kosság

Beszéd
fogyaté
kosság

Erkölcsi
fogyaté
kosság

Átlagnépességben 100 ember közül...... 9.0 1.0 0.83
A fogyatékos 100 szülõje közül........ 27.2 5.0 13.5
A fogyatékos 100 testvére közül........ 31.5 6.3 1.93

(még
fiatalkorúak)
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A fogyatékos 100 szülõtestvére közül... 7.8 1.4 3.47
A fogyatékos 100 unokatestvére közül.. 11.4 2.2 1.9
A fogyatékos 100 nagyszülõje közül.... 17.8 0.3 1.7

(még
fiatalkorúak)

Ha a két szülõ egészséges,
de a családban van
fogyatékos, úgy
a gyermekek közül

17% 9-11% 10%

Ha az egyik szülõ egészséges,
a másik beteg,
úgy a gyermekek közül
fogyatékos

41.3% 17-25% 51%

Ha mindkét szülõ beteg,
úgy a gyermekek
között a várható
fogyatékosok száma

91.2% 50-100% 77%

B) Egyéb kórokozók szerepe
Szülési sérülés 8% _ 13%
Agyhártya, Agygyulladás 14% 4% 13%
Világrahozott vérbaj 53% 20% 21%
Szondi megállapításai mind a hazai átlagnépességre, mind a fogyatékos embercsoportra nézve figyelemreméltó adatokat
tartalmaznak. A leghasznosabb kimutatásokat a súlyos örökléses betegségekben és elkorcsosulásokban szenvedõk
számáról a hivatalos népszámlálási adatok között találjuk. Ezek már nem spekulatív adatok vagy részletfeldolgozások, s
emellett elõnyük, hogy az egész ország népességére vonatkoznak. Hátrányuk azonban, hogy egyrészt nemcsak az
öröklött, hanem a szerzett testi és szellemi fogyatékosokat is felölelik, másrészt fõhibájuk, hogy csak azok kerülnek bele,
akiket ilyenek gyanánt népszámláláskor önként bejelentenek. Eszerint, bár a népszámlálási kimutatások a kérdés
megvilágítására hasznosan felhasználhatók, tudni kell, hogy azok a legsúlyosabb fogyatékosságban szenvedõknek csak
minimumát tartalmazzák.
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1920 5783 9035 10.600 10.001 36.019 45.1 586 810 3271 503 5170 55.6
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1930 6749 7054 15.294 11.951 41.048 47.9 842 612 2400 470 4384 43.6
Az újabb népszámlálások adatai az elmebetegeknek és gyengeelméjûeknek nagyobb számát tüntetik fel, mintáz elõzõ
népszámlálások rubrikái. Lehet, hogy csak a pontosabb adatösszeírás eredményezte ezt a térfoglalást, de mindenképpen
sajnálatos fényt vet ennek a fajtánk szempontjából veszélyes elkorcsosulásnak az elterjedésére.

Ami most már a legsúlyosabb fajrontó elemet képviselõ elmebetegeknek a szakkörök által való nyilvántartását illeti, ez,
bár nem hivatalos megállapítás útján történik, mégis értékes útmutatással szolgál és ismét közelebb visz a valóság
megismeréséhez. Zsakó István adatai szerint Magyarországon 1938-ban mintegy 20. 000 elmebetegrõl lehetett pontos
nyilvántartást vezetni (6000 zárt intézeti, 3000 családi ápolási telepre kihelyezett elmebeteg, 2000 fõvárosi gondozott,
2000 gyengeelméjû és idegbeteg gyermek és még 7000 pszichiátriailag nyilvántartott egyéb beteg). Általános tapasztalat
szerint a szóbanforgó kategóriák 75%-ában forog fenn öröklés veszélye, s így legalább 16. 000 súlyos elme- és idegbajban
szenvedõ egyén beteg öröklési anyaga károsítja a késõbbi nemzedékeket (1939). Ha ehhez hozzászámítjuk a súlyosabb
pszichopátiákat, az örökléses belbetegségeket (cukorbaj, vérzékenység, stb.), az örökléses érzékszervi elváltozásokat
(süketnémaság, vakság, stb.) és a súlyosabb örökléses testi elkorcsosulásokat (csípõízületi ficam, dongaláb, stb.), durva
becsléssel azt mondhatjuk, hogy kb. 50. 000-re tehetõ hazánkban azoknak a száma, akik erõsen kóros csíraállományukkal
az utódok testi és lelki épségét veszélyeztetik.

A népesedés minõségi ártalmai között végül a csírasejtártalmak kérdését kell megvilágítanunk. A csírasejtártalmak nem
hibás gének öröklése folytán lépnek fel, hanem olymódon keletkeznek, hogy a szervezetbe bizonyos mérgek, toxinok,
vagy egyéb káros hatások kerülnek, amelyek a termékenyülésre és a jövendõ élet kitermelésére, illetve hordozására
hivatott csírasejtek állományát megrontják és ezáltal az új egyedek életképességét és faji értékét aláássák. Az ílymódon
keletkezett kóros fejlõdési irányzat nemzedékek biológiai értékét veszélyeztetheti, miért is méltán sorozzuk a
csírasejtártalmakat is a fajrontó tényezõk közé. A fellépett degeneráció vagy csökkentértékûség talán nem olyan
végzetszerûen döntõ, mint az örökléses betegségeknél és feltételezhetõ, hogy a sérült csíraanyag megfelelõ csírakeveredés
mellett néhány generáció után teljesen helyreáll, mégis kétségtelen, hogy az utódokban igen nagy rombolásokat végezhet.

A csírasejtet megtámadó közvetlen ártalmak között elsõ helyen az alkoholt kell megemlítenünk, mert rendkívül elterjedt
fogyasztása folytán jelentékeny fajrontó hatást fejt ki. Alkohollal mérgezett állatoknál végzett kísérletek és a kórbonctani
és szövettani vizsgálatok beigazolták, hogy az ivarmirigyek és ondócsatornák elsorvadása következett be. Embereknél is
sokat vizsgálták az alkohol hatását, mind az alkoholfogyasztó egyén idegrendszere, mind a csírasejtártalom és az utódok
mennyisége szempontjából. Jacquet adatai szerint erõs alkoholistáknál a halvaszületett gyermekek arányszáma 26%-ot, a
legsúlyosabb alkoholbetegeknél 55%-ot tesz ki. A megszületett gyermekeknél gyakran különféle fejlõdési rendellenesség,
elégtelen növés, a csont- és fogrendszer abnormitása, vérszegénység, belsõ secretiós zavar, s a fertõzõ és szervi
betegségekkel szemben elégtelen ellentállóképesség mutatható ki. De leggyakoribb az idegrendszer kóros elváltozása,
aminek következtében szellemi és erkölcsi fogyatékosságok, neurasthenia, hysteria, epilepszia, sõt igen súlyos esetekben
elmezavar is felléphet. Howe északamerikai statisztikája szerint a gyengeelméjûek szülei 50%-ban alkoholisták. Dodge
viszont azt mutatta ki, hogy a börtönök fegyencei 41%-ban, a különféle menhelyek és azylumok lakói 45%-ban
alkoholista szülõktõl származnak.

Ezek igen érdekes adatok az alkoholizmus megítélése szempontjából, de az öröklési következmények tekintetében csak
némi megfontolás után értékesíthetõk. Tudni kell ugyanis, hogy az idióták intézetei, a különféle menhelyek és kórházak,
stb. lakói a kóros öröklési anyagnak olyan gazdag keverékét hordozzák magukban, amelyekbõl nem egyszerû kihámozni
az alkoholizmus csírasejtrontó hatását. A súlyos alkoholisták jórésze idegbeteg vagy pszichopata egyén és egyébként is
veszedelmes öröklési ártalmak hordozója, úgyhogy az utód degeneráltsága emiatt éppúgy származhat a felmenõ ág
idegbetegségébõl örökléses alapon, mint az alkoholhatás csírasejt-ártalma folytán, vagy a kettõ közös rombolása
következtében. Tény az, hogy a súlyos alkoholizmusra vonatkozó hajlam elsõsorban örökléses terheltség alapján áll fenn.
Rybakow 60%-nál állapította meg az alkoholisták valamilyen terheltségét és igen sokszor a szülõk nagymérvû
alkoholizmusát is, míg mások sokkal kevesebb számban tudták ezt bizonyítani. Nem vitás, hogy különleges, világrahozott
hajlam vagy idegrendszeri terheltség szükséges az igazi alkoholizmus kifejlõdéséhez, másként ez az alkoholfogyasztás
rendkívüli elterjedettsége mellett sokkal több esetben lépne fel. Egyesek ritkán, mások állandóan élvezik kis mértékben az
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alkoholt, vannak, akik ritkábban követnek el alkohol-excessusokat, de akadnak, akik mulatozás közben gyakorta
folytatnak nagymennyiségû alkoholfogyasztást - és mindezek mégsem válnak kóros értelemben alkoholistákká. Ezzel
szemben vannak olyanok, akiknél korán kifejlõdik és ellenállhatatlanul diadalra jut az alkohol iránti beteges vágy. Az
utóbbi kategória a legkárosabban sújtott réteg, mert itt nyilván az õsi iszap öröklõdésének következménye: az
alkoholizmus. Mindenféle típusú és mérvû alkohol visszaélés ártalmas lehet, de az idegrendszeri károsodás és a
csíraártalom tekintetében mégis másként kell megítélni a megszokásból, a mulatozásból vagy foglalkozási alkalomból
(korcsmáros stb.) történõ alkoholfogyasztást, mint az igazi alkoholista ellenállhatatlan vágyát az állandó
alkoholmérgezésre. A legveszedelmesebb csírasejtártalmat mindenesetre a sok amyl-alkoholt és egyéb mellékterméket
tartalmazó pálinkák és más olcsó tömény szeszek képezik, miért is az alkoholellenes intézkedéseknek és propagandának
elsõsorban ezen tömegmérgek fogyasztása ellen kell irányulnia.

Az alkoholhoz hasonlóan csírasejtkárosodást idéznek elõ a különféle kábítószerek, így többek közt a morfium, kokain és
ópium. Ezek huzamosabb alkalmazása esetén a szervezetet megtámadják. Az utódokra való kihatásukról kevesebbet
tudunk, mert nálunk az ilyen élvezeti mérgek nincsenek úgy elterjedve, mint az alkohol, de az bizonyos, hogy
csírakárosító hatásuk rendkívül nagy. A morfinista vagy kokainista nõ többnyire meddõvé lesz, de ha mégis fogamzás áll
be nála, a magzat is morfinistává, illetve kokainistává válik. Emiatt gyakori az egészen korai szakban az abortusz. Érdekes
Giraud véleménye, aki szerint kábítószer-megszokásban szenvedõ terhes nõtõl kábítószert megvonni nem szabad, mert
nemcsak az anyánál, hanem a magzatnál is fellépnek a kiesési tünetek s a magzat nagyfokú nyugtalansága kiváltja az
elvetélést. A kábítószert élvezõ szülõk kihordott és életben maradt gyermekeinél nagyjából ugyanolyan degenerációs
elváltozások lépnek fel, mint a súlyos alkoholisták utódainál, ami nyomatékosan bizonyítja a kábítószerek fajrontó
kihatását.

Darányi kiemeli, hogy a nikotin az érrendszer biztos károsításán és állatkísérleten is beigazolt rákosító hatásán kívül a
csírasejtekre is ártalmas. Sokan a városi népréteghez tartozó fiatal nõk mind nagyobb mérvû akaratlan meddõségét
részben a mértéktelen dohányzásra vezetik vissza.

Ismeretes, hogy a méhen belüli életben a magzat vérkeringése közös az anyáéval, így nemcsak minden mérgezõ anyag,
hanem még a huzamosan alkalmazott komolyabb gyógyszer is, mint arzén, bróm, foszfor stb. károsan befolyásolhatja a
csíraállományt, illetve késõbb az embrió fejlõdését. Helyesen jegyzi meg Hézser, hogy azt a lehetõséget sem szabad
figyelmen kívül hagyni, hogy a nõknél fogamzásgátlás céljából használt vegyszerek is okozhatnak némi
csírasejtkárosodást olyan esetekben, amikor azok a spermium életképességét nem pusztították el teljesen, de a mégis
bekövetkezõ termékenyülés kapcsán a sejt alapanyagában esetleg károsodást idéztek elõ. Ezeknél az eseteknél sûrûbben
fordul elõ és gyakorlatilag bizonyítható, hogy egyes ipari mérgeknek kifejezett csírasejtkárosító hatása van. Az ipari
mérgezések közül legismertebb az idült ólommérgezés (nyomdásznõk), amelynek veszedelmes következményeit a
terhességre vonatkozólag pontosan megfigyelték. Legger szerint a súlyos ólommérgezésben szenvedõ terhes nõk 42%-a
abortál, 10%-ánál korai szülés következik be, 28%-ánál pedig az újszülött életképtelen. Paul adatai is arra utalnak, hogy
ilyen esetekben 87% abortusszal vagy koraszüléssel kell számolni. Nyilvánvaló, hogy az ólommérgezésben szenvedõ
férfiaknál és nõknél a csírasejtkárosodás gyakran olyan fokú, hogy termékenyülés létre sem jöhet. Az ólommérgezésen
kívül közismert a Röntgen- és rádiumsugarak nagyfokú csírasejt-karosító hatása is. Ezek a mélyre hatoló, erõs hatásfokú
sugarak nagy adagolásban vagy apró adagok huzamos hatásaként az ivarmirigyek (here, petefészek) állományát teljesen
elsorvasztják és csírasejttermelésre alkalmatlanná teszik. Emellett feltételezhetõ, hogy kisebb sugárkárosodás a
termõfészkek funkcióját nem akadályozza ugyan meg, de a kitermelt csírasejtek állományában az utódok fejlõdése
kapcsán esetleg degeneratív elváltozásokat idézhet elõ.

Áttekintve a legfontosabb faj egészségi ártalmakat, melyek a magyarságot sújtják, megállapíthatjuk, hogy azok szerepe
népességünknek mind mennyiségi, mind minõségi fejlõdése tekintetében rendkívüli jelentõségû. Láttuk, hogy a nagy
tömegbetegségek (csecsemõhalálozás, gumókor, nemibetegségek) mennyiségi kárai megdöbbentõ nagyok és ma is olyan
sûrû sorokat irtanak ki népességünk állományából, mint sehol a nyugateurópai kultúr-nemzetek között. Ezeknek a
népbetegségeknek, illetve magas halálozási arányszámuknak a korlátozásával népesedésünk részére igen nagy
életértékeket lehetne megmenteni. Legfõbb ideje, hogy az esztelen életpazarlást végre beszüntessük, mert soha akkora
szükség nem volt minden egyes magyar élet megóvására és felemelésére, mint ma. Láttuk a faj egészségügyi ártalmak
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másik részének (örökléses betegségek, csíraártalmak) pusztításait is, amelyek népességünket minõségileg károsítják. A
szóbanforgó ártalmaknak a fontosságát annál kevésbé szabad lebecsülnünk, mert ezek nagymérvû elterjedése (az ép
öröklésû emberanyag születéskorlátozása és a hibás öröklésanyaggal rendelkezõk többszaporodása) esetén széles
népállomány degenerálódása következhetnék be. Szerencsére a magyarság emberanyaga ettõl a veszélytõl ma még távol
áll. Míg a mennyiségi ártalmakat jelentõ népbetegségek sokkal nagyobb számban pusztítják népességünket az európai
átlagnál, addig a minõségi ártalmak száma kisebb amannál. Jeney is rámutat arra, hogy a népszámlálási adatok szerint az
Északamerikai Államokban az érzéki és értelmi fogyatékosságban szenvedõ, csökkent értékû egyedek száma az egész
népesség 2%-át, Németországban 1%-át, nálunk viszont csak 0'5%-át tette ki. Nem lehet annyira hiányos a mi
egészségügyi statisztikánk, hogy ezekbõl az adatokból ne lehetne megnyugtató következtetéseket levonni népünk lelki
egészségére vonatkozólag. Ez természetesen nem azt jelenti, mintha a minõségi népesedési ártalmak elleni küzdelemben
minden, célhoz vezetõ eszközt ne lennénk kötelesek felhasználni. (Igyekeznünk kell mennyiségi hiányainkat legalább
minõséggel pótolni! ). De jelenti azt, hogy a magyarság szellemi-lelki-idegrendszeri szempontból nem betegebb, sõt
egészségesebb, mint sok más nemzettest emberanyaga.

Szerzett betegségek, amelyek a szociális hiányosságok, az ismeretek gyarlósága és a közegészségügy fejletlensége miatt
állnak fenn, szörnyû mennyiségi károkat okozhatnak soraink között, - de a magyarság öröklési anyaga ép, minõségi értéke
kifogástalan és életereje csorbítatlan!

4. SZÜLETÉSKORLÁTOZÁS.

A tudományos vizsgálódás egyik legnehezebb feladata, hogy a tárgyilagosság feltételeinek minden körülmények között
megfeleljen, még akkor is, ha annak eredményei kedvezõtlenek azok számára, akik a vizsgáló szívéhez-lelkéhez
legközelebb állanak. A születéskorlátozás ellentétes hatóerejû biológiai-patológiai folyamat és a faji erõ csökkentését
eredményezheti. Mégis rá kell mutatni erre a sajnálatos folyamatra és õszintén fel kell tárni a rugóit, hogy ílymódon a
benne rejlõ veszélyrõl világos képet alkothassunk és a magyarság életerejét csökkentõ hatását ellensúlyozni tudjuk.

Az elõzõkben tárgyaltuk, hogy bizonyos betegségek, testi fejletlenségek, elkorcsosulások és csíraártalmak a
termékenyülést s az utódok világrahozását akadályozzák és tapasztalati adatokkal, valamint becslõ számításokkal utaltunk
arra, hogy mindezek a faj egészségügyi ártalmak a születési mozgalomban milyen jelentékeny károsodást okoznak.
Bármilyen sajnálatosak is ezek a születési kiesések, annál is inkább, mivel az esetek nagy részében olyanokat sújtanak,
akik vágyakoznak a gyermekáldás után - mégis le kell szögeznünk, hogy mindezek a magyarságnak lényegesen kisebbik
születési veszteségét képezik. A tárgyi igazság az, hogy az akaratlan meddõség és akaratlan egyke valósággal eltörpül
ahhoz az ijesztõ számhoz képest, amit a mesterséges meddõség és szándékos egyke jelent.

Tartózkodás a gyermekáldástól: ez korunk legnagyobb rákfenéje. Sajnos, a magyarság is áldozata lett az egészségtelen
korszellemnek és széltében ûzi a születéskorlátozást. Ez a magyarság népesedésének és faj egészségének legsúlyosabb
veszedelme! A születéskorlátozás eszközei a népesség széles rétegeiben közismertté váltak és mindenfelé alkalmazzák
õket. Elsõ eszköze a fogamzásgátlás, amely arra szolgál, hogy a termékenyülés ne következhessek be. A fogamzásgátlás
módszerei az egyik vagy mindkét házasfél részérõl aj teljes vagy részleges abstinentia, b) kémiai, c) mechanikai
(óvszeres, pessariumos) védekezés, legújabban d) az élettani meddõség idõszakának kihasználása és e) a mûvi sterilizálás.
Ezek közül a módszerek közül falusi népességünk jórésze a részleges abstinentiát alkalmazza, de helyenként nagyon kezd
terjedni közöttük a mechanikai védekezés is. Városi népességünk túlnyomó többségben az óvszereket alkalmazza.
Budapest nagy földalatti kanálisainak tisztogatásánál, illetve a szennyvízszûrõtelepeken az elhasznált és a kloakák vizével
odakerült gumióvszerek millióit találják (Grusz Frigyes szerint a világháború elõtt napi átlagban kb. 20. 000 darabot). -A
születéskorlátozás másik eszköze a mesterséges magzatûzés (mûvi abortusz.) Városainkban és falvainkban egyaránt
találhatók megtévedt orvosok, akik esküjük bûnös megszegésével, aljas vérdíjért elvégzik a tiltott mûtéteket. A mûvi
abortuszok leggyakoribb végrehajtói azonban a megtévedt szülésznõk, kiérdemesült bábák és egyéb kuruzslók, akik
hozzáférkõznek az emberek bizalmához és tiltott eszközökkel folytatják ocsmány foglalkozásukat. Ezek az elvetemült
elemek a szónak legigazibb értelmében a magyarság faj gyilkosai! A mûvi abortuszokat a bûnös kezek természetesen nem
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regisztrálják s ez magyarázza, hogy a hivatalos kimutatásban (intézetek és bábák naplói) évente mindössze 23-24. 000
elvetélés kerül bejelentésre. Kis József megdöbbentõ számításai szerint az évi 180. 000 születéssel szemben (1938),
megközelítõleg 160. 000 mesterséges vetéléssel kell számot vetnünk. Ezt a véleményt más szerzõk is elfogadják, sõt
egyesek még magasabbra becsülik. Ha a tiltott mûtéteket sikerülne megszüntetnünk, a születések száma nálunk nyomban
kétszeresére ugrana és egy emberöltõ alatt a magyar népesedés az addigin felül 5 millió születési többletet mutathatna fel!

Nem kétséges, hogy a születések nagymérvû csökkenését a nép széles rétegeiben elharapózott ilyen akaratlagos
születéskorlátozás okozza. Az ílyképpen elõálló születési kiesés természetesen nem a magyarság különleges fajegészségi
ártalma, hanem (a japánt kivéve) úgyszólván minden kultúrnép átka. A különbség annyi (ami egyébként az egész kérdés
lényege! ), hogy a születéskorlátozás által elõidézett születéscsökkenés az egyik nemzettestet erõsebben sújtja, mint a
másikat. Emiatt némelyik államban a születések száma mélyen alábbra szállott a többinél, összehasonlítva hat évtizedre
visszamenõleg 26 európai állam népességnek születési mozgalmát, az alábbi eredményeket kapjuk.

Állam megnevezése Ezer lakosra született élve (%o)
1881-90 1891-900 1913 l924-29 1932 1933 1934 1935 1936-38

Anglia.......... 32.5 29.9 24.2 17.9 15.8 14.9 15.3 15.2 15.4
Írország......... 32.5 29.9 24.2 20.5 18.9 19.2 19.2 19.2 19.4
Ausztria........ 37.9 37.1 24.1 18.9 15.2 14.3 13.5 13.2 13.3
Belgium........ 30.2 29.0 22.4 18.9 17.6 16.5 16.0 _ 15.4
Bulgária........ - 39.4 _ 30.0 31.4 29.0 30.0 26.2 24.3
Csehország (Cs. -Sz.) - _ _ 24.1 21.0 19.2 18.6 17.7 17.4
Dánia.......... - _ 25.6 20.2 18.0 17.3 17.8 17.7 18.0
Észtország...... - _ _ 18.1 17.6 16.2 15.4 13.8 16.2
Finnország...... - 32.2 27.2 21.7 18.7 17.4 19.1 _ 20.1
Franciaország... 23.9 22.2 19.0 18.4 17.3 16.3 16.1 15.2 14.8
Görögország...... - _ _ 27.9 28.5 28.8 31.2 _ 26.8
Hollandia........ 34.2 32.5 28.2 23.7 22.0 20.8 20.7 20.2 20.2
Lengyelország... - _ _ 33.6 28.7 26.5 26.5 2Ó.9 25.2
Lettország...... - _ _ 21.4 19.4 17.8 17.2 17.6 18.1
Litvánia........ - _ _ 28.7 27.3 25.7 24.8 23.3 23.0
Magyarország.... 44.1 40.4 33.8 26.6 23.4 22.0 21.9 21.2 20.2
Németország.... 36.8 36.1 26.9 19.3 15.1 14.7 18.4 18.9 19.2
Norvégia........ 30.0 30.3 25.1 18.8 16.0 15.0 14.8 14.5 15.1
Olaszország...... 37.8 34.9 31.7 26.9 23.8 23.7 23.4 23.3 23.0
Oroszország...... - _ _ 43.9 _ _ _ _ _
Portugália...... - _ 32.3 33.7 29.8 29.8 28.4 28.3 27.4
Románia........ 41.4 40.6 42.1 35.5 35.9 32.0 32.4 30.7 30.6
Spanyolország.... 36.2 34.8 30.4 29.4 28.2 27.8 26.2 25.2 21.1
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Szerbia (Jugoszl.) - 41.7 _ 34.2 32.8 _ 33.6 _ 27.8
Svájc............ 28.1 28.1 23.1 17.9 16.7 16.4 16.2 16.0 15.2
Svédország...... 29.1 27.1 23.2 16.7 14.5 13.7 13.7 13.8 14.5
A különbözõ európai nemzettestekben kimutatható születéscsökkenés tekintetében két feltûnõ megfigyelést lehet tenni.
Egyik az, hogy a születési szám majdnem törvényszerû párhuzamban halad a civilizálódás mértékével, amennyiben
általában (kivételek lehetnek!) annál erõsebb a születések csökkenése, minél erõteljesebb egy nép kultúrálódása és annál
kisebb fokú a csökkenés, minél lassúbb valahol ez a folyamat. Szomorú, de úgy van, hogy a civilizáció és a gyermekáldás
két ellentétes folyamatnak látszik. Legnagyobb a születéscsökkenés Európa északi és északnyugati területein, ahol a
civilizációs folyamat leginkább elõre haladt. Ezzel szemben a mûveltségben inkább elmaradott keleti és déli népek
születéscsökkenésének üteme még ma is lassú. Ennek a magyarázata kézenfekvõ módon abban található, hogy a civilizált
nemzettestek és néprétegek tagjai megtanulják a születéskorlátozás eszközeit és tudatosan élnek a civilizáció fajpusztító
mérgével, a kevésbé civilizált tömegek pedig e tekintetben tudatlanok és a bõséges gyermekáldást, mint az élet
természetes adományát, öntudatlanul fogadják. Míg kimutatásunkból azt látjuk, hogy pl. Franciaországban, a
születéskorlátozás hazájában már a múlt század végén erõs születéscsökkenés mutatkozott, addig keleten és délkeleten ma
is élnek olyan népek, amelyek nagyon magas civilizációval alig dicsekedhetnek, de népességük széles rétegeiben
ismeretlen a fogamzásgátlás és mûvi elvetélés s a bõséges gyermekáldás népi erõállományukat évrõl-évre hatalmas friss
erõvel duzzasztja. Ezeknek a kelet- és déleurópai népeknek (a még szaporább ázsiai népeket nem is említve! ) óriási
népesedési elõnyük és szaporodási erejük van az északi és nyugateurópai kulturáltabb népekkel széniben, amelyeket õsi
kultúrájukkal együtt elnyeléssel fenyegetnek, ha meg nem találják a születéskorlátozás eredményes ellenszereit. A
magyarság a magasan kulturált, kevésgyermekû - és a kevésbé kulturált, sokgyermekû népek között középállást foglal el
Középeurópa keleti szélén. De ahogyan a kultúra tekintetében (nem a tehetség és az akarat híján, hanem mostoha
történelmi múltunk miatt) nem érhettük el minden tekintetben a nyugat legmagasabb mûveltségi szintjét, ugyanúgy -hála
Istennek -a születéskorlátozás gyászos eredményei terén sem süllyedtünk olyan katasztrofálisan mélyre, mint õk.
(Svédország 14. 5, Franciaország 14. 8, Svájc 15. 2, Anglia 15. 4-es születési ezrelékeivel teljes egészükben egykézõ
népeknek számítanak és - úgy látszik - lassan közelednek a nemzetkihalás útja felé!).

A másik megfigyelés, amelyet az európai népek születéscsökkenése tekintetében nyomatékosan kell kiemelnünk, a
születéskorlátozás, illetve születéscsökkenés folyamatának földrajzi elhelyezkedésére vonatkozik. A magyarság mintegy
választóvonalat képez e tekintetben: tõlünk északnyugatra, délnyugatra és különösen nyugatra fokozódik a
születéscsökkenés mérve, északkeletié, keletre és délkeletre elenyészik a születéscsökkenés. (Szerbiában 27. 4,
Romániában 30. 6, Oroszországban a megközelítõleg 40 ezrelékes születési számok tanúsága szerint ma is kismérvû a
születéskorlátozás.) Magyarország a születési mozgalom tekintetében 1880 táján még vezetett Európában és egyedül
Oroszország elõzte meg, mára azonban a születéskorlátozás elõrehaladása miatt 26 európai állam között a második
helyrõl a kilencedik helyre csúszott. A születéscsökkenés folyamatának vizsgálatából leszûrhetõ legfontosabb tanulság és
figyelmeztetés részünkre az, hogy míg a magyarság születési száma hatvan év alatt 44. 1%o-rõl 20. 2-ra, a románoké 41.
4%o-rõl csupán 30. 6-ra, a szerbeké pedig 41. 7°/00-rõl csak 27. 8-ra esett. Minden nemzettest biológiai-népesedési
helyzetét geográfiai adottsága szabja meg. Mit vigasztalhat minket az, hogy a távoli nyugateurópai államokban a
mienkénél sokkal nagyobbmérvû a születéskorlátozás és amiatt vakon rohannak a pusztulás felé, amikor a velünk
közvetlen földrajzi szomszédságban élõ népek (oroszok, románok, szerbek) széles rétegei a születéskorlátozás átkától még
érintetlenek és születéscsökkenésük lényegesen kevesebb a mienkénél!

Ami a magyarság születéscsökkenését illeti, azt a pontos, évenkénti élveszületés regisztrálása alapján csak az 1886. évtõl
kezdve van módunk megfigyelni. (Ez azonban bõségesen elegendõ vizsgálati idõszak, hiszen az 1886. évi 45. 6°/00-es
születési index ékesen bizonyítja, hogy az ezt megelõzõ korban a születéskorlátozás Magyarországon teljesen ismeretlen
volt és minden magyar család átlag 6-10 gyermekáldással dicsekedett). Ha az évi születési mozgalom értékeit statisztikai
sorba állítjuk vagy grafikonban érzékeltetjük (LXV. sz. ábra), abból meg lehet állapítani, hogy hazánkban az elsõ
világháború kezdetéig (1914) a születéscsökkenés mérsékelt volt és csak lassú fokozódással õrölte a születési
eredményeket. Az elsõ világháború alatt a háborús születéskiesés miatt a háború elõtti születési szám kb. felére zuhant.
Az azt követõ évek folyamán néhány évig kedvezõnek ígérkezett a kiesés-pótló születési mozgalom, de azután újból

Dr. Doros Gábor: A magyarság életereje 1/3

Dr. Doros Gábor: A magyarság életereje 2/3 120



veszedelmesen romlani kezdett (részben a magyarság bizonytalan politikai és elnyomott gazdasági helyzete miatt! ).
Végre az 1931-tõl 1941-ig tartó évtized alatt lassúbbodott a születéscsökkenés és reményt nyújtott arra, hogy a folyamat
már-már lokalizálódik, amikor kitört a második világháború, amely ismét éreztetni kezdte negatív biológiai hatását
nemcsak az életveszteségek, hanem a születési kiesések tekintetében is.

Áttekintve a születéscsökkenés fontosabb számszerû adatait, most már meg kell kísérelnünk azoknak az okoknak a
vázolását, melyek a születéskorlátozást, illetve a születéscsökkentést elõidézik és fenntartják. Mielõtt Európában a nagy
születéscsökkenés folyamata megkezdõdött volna, elméletileg már sokat foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Míg azonban ma
a születéscsökkenést, mint a nemzetek legnagyobb veszedelmét ismerjük, ami ellen minden erõvel harcot hirdetünk, addig
abban az idõben a születéskorlátozást és születéscsökkentést mint kívánatos és szükséges jót könyvelték el, amelynek a
felvilágosítás eszközeivel toboroztak híveket.

Malthus Róbert anglikán lelkésznek és nemzetgazdásznak 1798-ban jelent meg híres munkája (Essay on the Principles of
Population), amely nagy érdeklõdést váltott ki és gyors egymásutánban több kiadást ért el. Ez a mû vészkiáltásként hívta
fel a világ figyelmét arra a képzelt veszedelemre, ami abból várható, hogy az emberiség sokkal nagyobb arányban (kb.
mértani haladvány szerint) szaporodik, mint az emberiség ellátására szolgáló élelem mennyisége (kb. számtani haladvány
szerint). Malthus okfejtése azt mondja, hogy az emberiség túlszaporodása miatt az élelmiszer elégtelensége fenyeget, ami
éhínséghez és az emberiség elnyomorodásához vezet. Szerinte a népesség szaporodásának szükségszerû határa az élelem.
Malthus legfõbb tételei a népszaporodás magyarázata tekintetében a következõk: 1. A népesedés az élelmiszerek által
szükségszerûen korlátozva van, 2. a népesség mindig növekedik ott, ahol az élelmiszerek szaporodnak, hacsak igen
hatalmas és szembeszökõ akadályok nem gátolják benne, 3. azok az akadályok, amelyek a szaporodást visszaszorítják s az
élelmiszerekével egy szinten tartják: a) erkölcsi önmegtartóztatásra, b) bûnre és c) nyomorra vezethetõk vissza. A
malthusi elméletbõl levonható következtetéseket úgy is jellemezhetnõk, hogy a jó megélhetési viszonyok között élõ
népesség - ha a fenti akadályok nem befolyásolják - magas születési arányszám mellett megfelelõ mértékben szaporodik,
a nélkülözõ népességnek viszont korlátoznia kell a születések számát. Hogy helytálló-e ez az elmélet vagy sem, arra a
következõkben igyekszünk feleletet adni.

Malthus megfigyelte az angol nyomortanyák népét és statisztikai adatokat gyûjtött úgyszólván az egész kultúrvilág
szegénységének gyermekszaporulatáról. Nemzetgazdasági fejtegetéseit az a szubjektív érzés irányította, hogy a
nyomorgók számának szaporodása csak növeli a nélkülözéseket és a társadalmi bajokat. Ebbõl arra a következtetésre
jutott, hogy korlátozni kell a születést, ami által a nyomorúságot is korlátozni lehet. Eszmemenetébõl hiányzik azonban az
a következtetés, hogy a nyomort, szociális eszközökkel eredményesebben lehet-, megszüntetni, mint a születések
csökkentésével. Malthus azon akadályok közül, melyek a születéseket csökkentik, a nyomor alatt a háborúkat,
járványokat és éhínséget értette, a bûn csoportjába a magzatelhajtást s a természetellenes és bûnös érintkezést sorozta, az
erkölcsi önmegtartóztatás* alatt pedig a házasságtól, illetve a gyermek-nemzéstõl való tartózkodást értette. Malthus
elmélete erkölcs-ellenesnek éppenséggel nem nevezhetõ, mivel az eszközök elsõ két csoportja, ellen élesen tiltakozott és a
túlszaporodás orvosszeréül kizárólag az erkölcsi önmegtartóztatást* javasolta.

Malthus elmélete világszerte óriási feltûnési, keltett s a vita róla azóta is folyik. Mai megítélésünk szerint felfogása
fajbiológiai szempontból rendkívüli veszélyeket rejt magában, mivel olyan lépésre sarkal, amely a születéscsökkentést
szolgálja. Malthus gondolatmenetének mentségére szolgál, hogy az õ idejében a születések világszerte óriási bõségben
voltak. Bizonyos azonban, hogy a születéskorlátozás késõbb bekövetkezõ vészes folyamata - ha nem is közvetlenül az õ
javaslata alapján -de mindenesetre, a Malthuséhoz hasonló szellemiség hatása alatt borította el a világot.

Az általános túlnépesedéstõl és az azzal kapcsolatos élelmiszerhiánytól való félelem, amely Malthus tanának szülõanyja
volt, az eltelt másfél évszázad tükrében teljesen indokolatlannak bizonyult. A nagy ütemben fejlõdõ gazdasági,
közlekedési, szállítási és értékesítési eszközök racionális felhasználása mellett a földkerekség élelmiszerállománya
végtelennek látszó mértékig megsokszorozható. (Említettük, hogy mostani felfogásunk szerint a mai 2 milliárd helyett
8-10 milliárd embert is könnyen el tud tartani a, föld). A jövõ termeléstechnikai és szociális elosztási rendszere az
élelmezés tekintetében beláthatatlan eredményekkel kecsegtet. Nyilvánvaló, hogy a. nyomornak, mely a földön a Malthus
óta eltelt másfél évszázad múltán is sokfelé uralkodik, távolról sem az az oka, mintha a túlnépesedés miatt nem lenne
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elegendõ élelem a földön. A nyomor oka akkor is, ma is a helytelen társadalmi berendezkedésben, az aránytalan kereseti
és vagyoni elosztásban, a hiányos szociális rendszer következményeiben, az üzérkedõ szellemben s a termelés és elosztás
még mindig primitív voltában keresendõ. Vannak gazdag és szegény nemzetek. A gazdag népek elzárják a szegény népek
elõl a vagyonosodás útját és mindent maguknak harácsolnak össze. Azonban a gazdag közösségek fiai között éppúgy
vannak nyomorgó rétegek, mint a szegény nemzetek fiai között, habár kétségtelen, hogy utóbbiak általános életnívója
alacsonyabb az elõzõkénél. A nemzetek egymás közötti és a nemzeteken belül a társadalmi rétegek egymás közötti
gazdasági harca nem engedi, hogy bizonyos fokú egészséges nivellálódás következzék be a világon s a nyomor eltûnjön a
földrõl. Malthus jövendölésével ellentétben ma, az emberiség rohamos (Malthus által aligha képzelt mérvû)
többszaporodása idején, a világ nemzet-gazdászainak nem a termelés fejlesztése, hanem a fogyasztás emelése okoz
gondot. Azért kötnek nemzetközi egyezményeket a termelés csökkentésére, azért pusztítanak el koronként hihetetlen
mennyiségben terményeket és élelmiszereket (az amerikai vetések idõszakos felégetése, állatállomány kiirtása,
kávérakományok tengerbe süllyesztése), hogy a keresletet és a fogyasztást fokozzák (és természetesen, hogy az
árufölösleg eltüntetésével a csökkenõ árak emelését érjék el).

Nem az élelem hiányában van a hiba - amint Malthus képzelte -, hanem az emberekben s az erkölcsi, szociális és
technikai tényezõkben. Az elnyomottak felszabadításáért és a gazdasági egyenlõségért folyó harcok, igazságtalan
békediktátumok, történelmi országok megcsonkítása vagy bekebelezése, gazdasági erõk által kialakított földrajzi
egységek megbontása, emiatt újabb és újabb háborúk, nemzetközi feszültségek, határzárak, gazdasági háborúk,
forradalmak stb. képezik a folytatólagos és bõséges termelés legfõbb korlátait. A nemzetek igazságos hatalmi megoszlása,
arányos gazdasági kiegyensúlyozása, becsületesen megalapozott, tartós "nemzetközi béke s az egyes államok
lakosságának arányosabb jövedelem- és tehermegosztása, valamint a közösségi szociális szellem fokozása és az
agrikultúra további fejlesztése a termelést olyan mértékre emelhetné, aminõt ma még elképzelni sem tudunk. Mindebbõl
úgylátszik, hogy Malthus félelme az élelmiszerhiánytól fölösleges és a születéskorlátozásra vonatkozó javaslata
indokolatlan volt.

A múlt és a jelen században számosan akadtak, akik Malthus sötéten látó tanainak lelkes hirdetõi voltak és a bekövetkezõ
nyomortól való félelmükben az emberiséget a túlszaporodástól óvták. De amíg Malthus megelégedett azzal, hogy egyedül
az önmegtartóztatás útján kívánta elérni a születéskorlátozást, addig túlzó utódai messze túllépték Malthus erkölcsi elveit.
Az u. n. neomalthusianisták Drysdale (Elements of social sciense, 1854) irányelve szerint arra az álláspontra
helyezkedtek, hogy a nyomor megszüntethetõ és a jólét fokozható azáltal, ha az emberiség száma csökken. Mivel pedig a
szerintük nehezen kivihetõ önmegtartóztatás eszközeivel lényeges születéscsökkenés nem érhetõ el, a túlnépesedés ellen a
fogamzás mesterséges megakadályozását ajánlották. A múlt század túlhajszolt gazdasági versenyében, a kapitalizmus
aranykorában, amikor a társadalmi érvényesülés és a materiális élvezetek habzsolása amúgysem kedvezett a családi
erkölcs szellemének, ez a tanítás mindenfelé termékeny termõtalajra talált. Elsõsorban Angliában, de lassanként az egész
világon egyesületek, folyóiratok keletkeztek, amelyek (gyakran mûvi abortuszokból élõ orvosoktól támogatva) a
neomalthusi eszméknek minél szélesebb körben való kiterjesztését tûzték ki célul. A mozgalmat azután felkarolta és
kimélyítette az a propaganda és reklám is, amellyel a gyárosok és üzletszerzõk a fogamzásgátlásra szolgáló óvszereket a
nagyközönség között elterjesztették. Túlzás volna azt állítanunk, hogy Malthus és a neomalthusianisták nélkül a
születéskorlátozás vésze nem következett volna be. (hiszen pl. az Ormánságon egykézõ egyszerû magyaroknak fogalmuk
sem lehetett arról, hogy ilyen mozgalom van a világon), de az bizonyos, hogy a neomalthusi irányzatnak nagy szerepe
volt abban, hogy a kultúrnépek körében - különösen a városi rétegeknél -a születések száma oly hallatlan rohamossággal
lecsökkent.

A malthusi eszméknek már a múltban nagyon sok ellenzõje akadt. Kiváló nemzetgazdászok és statisztikusok (Wagner,
List, Carey, Oppenheimer, Burgdörfer és mások) bizonyították azt az álláspontot, hogy a népesség szaporodásával nem az
elszegényedés, hanem az általános jómód növekedése jár együtt. A több-népesség ugyanis többtermelést von maga után, a
termelési erõk helyes organizálása viszont lehetõvé és kívánatossá teszi a népesség szaporodását. A jövõ emberének
mennyiségben kevesebb és csupán minõségben lesz több az élelmiszerszükséglete. Emellett a gépi termelés fejlõdése
mennyiségileg is többtermelést biztosít. A gazdasági fejlõdésnek csak a legelején tartunk se téren a haladás lehetõségei
úgyszólván korlátlanok. Az emberiség mai számának es a föld jelenlegi élelmiszerkészletének egymáshoz való aránya
semmi esetre sem bizonyítja Malthus alaptételét, amely szerint az emberiség mértani haladvány szerint (1, 2, 4, 8, 16, 32,

Dr. Doros Gábor: A magyarság életereje 1/3

Dr. Doros Gábor: A magyarság életereje 2/3 122



64 stb.), az emberiség ellátására szolgáló élelmiszer mennyisége pedig csak számtani haladvány (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stb.)
szerint növekednék. De lássuk, mi történnék, ha a neomalthusianisták és a hozzájuk e szempontból közelálló kényelmi
életszemléletet valló körök felfogása diadalmaskodnék és a születéskorlátozás általánossá válnék. Ez esetben
következményeiben lehetne szemlélni, hogy vajon a népesség korlátozása a viszonylagosan feltételezett több élelem
folytán a gazdasági megélhetést könnyebbé tenné-e? Lehet-e valami igazság abban az elképzelésben, hogy a mindenkori
megélhetési lehetõségek mértéke kevesebb számú utódra szétoszolva, az utódok kedvezõbb megélhetését biztosíthatja?

Nézetem szerint születéscsökkenés mérvének súlyosbodása s emiatt a népesség számának (elõbb relatív, majd abszolút)
apadása a termelés csökkenését eredményezné, megállítaná a haladás szekerét, visszafejlesztené a kultúrát és
általánosságban még nehezebbé tenné az utódok életét. Kétségtelen, hogy a mind ritkábban születõ gyermekek a
munkáskezek elapadását, ez pedig a nemzetgazdasági termelés csõdjét vonná maga után. Közismert, hogy a gazdasági
élet legerõsebb motorja a népesség növekedése, mert az ellátatlan, nem keresõ gyermekek és serdülõk a gazdasági élet
igazi fogyasztói. Ha ezek megfogyatkoznak, föltétlenül bekövetkezik a termelés válsága. Gombamódra szaporodnának az
olyan családok, ahol kevés gyermek mellett sok lenne az öreg. Emiatt a felnövekvõ, megritkult új nemzedékre a sok
aggastyán eltartásának kötelessége hárulna. Lassanként megfordulna a helyzet és már nem az öregek feladata lenne a több
gyermek eltartása, hanem mindenfelé az egyke-utódokra hárulna a sok aggastyán eltartása. Az egész néptörzs
elgyöngülne és elöregedne, a házasságkötések megritkulnának, az iskolák gyermekanyag híján becsuknának, az üzemek
leállnának, a városok és falvak külsejére a rengeteg, lakatlanul maradt lakóház rányomná az enyészet bélyegét, a földek
munkáskéz híján parlagon maradnának, a termelés, a forgalom, a fogyasztás megcsappanna, leépítés következnék be a
hivatalokban, üzleti bukások tömege kísérné a hanyatlás folyamatát és csak az aggok otthonai és menhelyei
prosperálnának, amely intézményeknek súlyos fenntartási terhei a kevés dolgozó ifjú vállára nehezednének.

---- 3. rész ---
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Kétségtelennek látszik, hogy a neomalthusi elvek érvényesülése és a születéskorlátozás uralmának beteljesülése a
fenti nemzetgazdasági helyzetet idézné elõ. Bár a születéskorlátozás még egyetlen mai nemzettest kebelében sem
haladt elõre olyan mértékig, hogy a jelzett állapotok teljes egészükben bekövetkeztek volna, mégis látunk
részjelenségeket, amelyek a születéscsökkenés rombolását kézzelfoghatóan bizonyítják. Nem kell egyébre
hivatkozni, mint a születéskorlátozás terén vezetõ szerepet játszó Franciaországra, amely pl. hosszabb idõ óta
képtelen már mezõgazdasági, ipari és bánya-munkásszükségletét saját népességének munkaerejével ellátni. A
helyzet javítása céljából nagyszámú olasz, spanyol, portugál, lengyel, román stb. munkást volt kénytelen
betelepíteni. Az importált nemzetiségek nemcsak fajta szempontjából ütnek el a franciáktól és csökkentik a franciák
faji erejét, hanem termékenyebb népszaporodásuk miatt generációk távlatában bizonyos népesedési eltolódáshoz
vezethetnek. Az idegen elem máris 3 milliót tesz ki, a naturalizáltakkal együtt mintegy 6 milliót, az egész francia
nemzet egyhetedét. A második világháború kitörésekor ott tartott Franciaország, hogy gyarmataira nem tudott
megfelelõ francia származású tisztviselõt küldeni és katonaságának javarésze színesekbõl és nemzetiségekbõl állott.
Franciaországban már lejátszódott a születéskorlátozás által okozott depopuláció tragédiájának elsõ fejezete. A
második világháborúban elszenvedett szörnyû vereség után a franciák egyöntetûen abban határozták meg az
összeomlás okát, hogy kevés francia gyermek született és emiatt nem volt elég francia katona.

A születéskorlátozás mennyiségi következményein kívül nem szabad figyelmen kívül hagyni annak minõségi
rombolását sem. Amint kifejtettük, a fogamzásgátló eszközöket a tanultabbak, a törekvõbbek, felvilágosultabbak
hamarabb megismerik és alkalmazzák, mint a tanulatlanabbak, tehetségtelenebbek és elmaradottabbak. Legnagyobb
érdem az, ha valaki - bár ismeri a születéskorlátozás eszközeit - emelkedett faji, vallási és erkölcsi szempontok
hatása alatt nem él velük. Kétségtelen azonban, hogy a tudatlan és könnyelmû emberek tömegei távolról sem
erkölcsi meggyõzõdésbõl, hanem egyszerûen csak ösztöneik szerint szaporodnak. Általános tapasztalat, hogy a
születéskorlátozás elsõsorban az értelmesebb néprétegek szaporodását csökkenti. Ennek tulajdonítható, hogy éppen a
legkulturáltabb népeknél és a legtehetségesebb társadalmi rétegeknél fogy legnagyobb mértekben a gyermekáldás.
Emiatt megindul az eltolódás folyamata, amely az egyes nemzettesteken belül értékesebb öröklési anyaggal
Rendelkezõ egyének fogyásához és a kevésbé értékesek túlszaporodásához vezethet. Ha a születéskorlátozás miatt a
fentebb részletezett mennyiségi katasztrófa nem fenyegetne, e minõségi ártalma is elegendõ volna ahhoz, hogy
legélesebben forduljunk szembe minden olyan elmélettel, amely a születéskorlátozást kívánatosnak vagy
megengedhetõnek akarja feltüntetni.

Nyugodtan állíthatjuk, hogy ma pontosan a fordítottja a nagy probléma, mint Malthus elméletében volt, a
túlnépesedéstõl való félelmet az egyes nemzetek életében az elnéptelenedéstõl való aggodalom váltotta fel. A népek
örök versengése egy percre sem szünetel és ennek keretében kulturális, gazdasági vagy fegyveres harc folyik.
Természetes tehát, hogy minden nemzet arra törekszik, hogy minél magasabbra fejlessze népi erejét. Születési
számban, gyermekáldásban, munkáskézben, termelõképességben és sorkatonaságban lemaradó nemzet elvész a
népek küzdelmében. Ez a törvény a mi szorongatott geográfiai-népesedési helyzetünkben nemzetünk számára
parancsolóbb, mint bármelyik más nép számára. Isteni és emberi törvények ellen vét, aki azt a nemzetgazdasági
szempontból is megcáfolt állítást hangoztatja, hogy annál több falat jut egynek-egynek, minél kevesebben vagyunk.
De emellett fajtájának is gyilkosa, aki születéskorlátozással ritkítja és gyöngíti nemzetét!

A történelem mindig az egyszerû, erkölcsös, termékeny nemzeteket igazolta, mert ezek a nagyszaporaságú,
kisigényû népek a történelmi viharokat átvészelték és végül mindig diadalmaskodtak. Ha a XVII-XVIII. században a
magyar anyák nem szültek és nem neveltek volna fel több gyermeket, mint a betelepedõ nemzetiségek asszonyai, -a
törökvész biológiai pusztításait sohasem tudtuk volna kiheverni és ma a magyarságot már csak itt-ott kihalófélben
lévõ szórványok alakjában lehetne felfedezni. Kis születési számokat feltüntetõ, alacsony népszámú nemzetek a
nagyok játékszerei, de megnövekedõ emberanyaguk számának arányában nõ nemzetközi súlyuk, függetlenségük és
tekintélyük is. A jószaporaságú nemzettestek idõvel még nagyobbá, a rossz-szaporaságúak még kisebbé lesznek s
így politikai-gazdasági sorsuk jórészben népállományuk függvényévé válik. A legrégebbi történelmi idõkben is azt
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látjuk, hogy a nagyszaporaságú, igénytelen népek kiszorították elpuhult, meggyérült szomszédaikat a helyükrõl. A
népvándorlásokat, a nyers, friss népek honfoglalásait és térnyeréseit jórészben ennek tulajdoníthatjuk. Az ó-korban is
akkor hanyatlottak le a nagy kultúrhatalmak, amikor náluk a jólét magas fokra hágott, a civilizáció elpuhította a
harcosokat s a kényelemszeretetbõl és erkölcstelenségbõl folyó születéskorlátozás meddõvé tette az asszonyokat. Ez
volt a régi Görögország és Róma veszte is! A kipusztult tisztafajú vezetõ-családok helyére fokozatosan idegen
fajtájú, alsóbbrendû öröklési anyaggal rendelkezõ, felszabadított és romanizált rétegek kerültek. Azonban ezek is
rövidesen megtanulták a kényelemszeretet örömeit és az erkölcstelen élet csábításait éppúgy, miként a
születéskorlátozás bûneit. így történt, hogy az ellenálló képességétõl és faji erejétõl megfosztott görög és római
birodalmat megrohanták és menthetetlenül elözönlötték az igénytelen, edzett, bõszaporaságú barbárok.

Ha a születéskorlátozás elõrehaladásának folyamatát vizsgáljuk, mindenekelõtt meg kell állapítanunk, hogy az
sohasem történik a népesség minden rétegére vonatkozólag egyenlõ arányban, hanem, idõrendi sorrendet tartva,
mintegy tervszerû rombolással halad elõre. A legnagyobb depopulációs tragédiák lefolyását az emberiség
történelmébõl jól ismerjük. A falusi és tanyai népnek a kisvárosokba való szivárgásával kezdõdnek, a kisvárosok
megizmosodásával folytatódnak és a nagyvárosok kialakulásával párhuzamosan fejezõdnek be. A falu erõs
életenergiájú és termékeny népe a városokba özönlik és azok fényében terméketlenné válik. Statisztikai
megfigyelések bizonyítják, hogy a nagyvárosi családok többsége mindössze 3-4 nemzedéknyi élettartamú, azután
kihal. Amint az urbanizáció népesedési törvényszerûségének tárgyalásánál is jeleztük, a nagyvárosi nép, mely a
rögtõl, a természettõl elszakadt, lassan kiválik a generációs folyamatból. Fájdalmas leírni, de tagadhatatlan, hogy a
kultúra, a haladás, tudomány, mûvészet, technika fáklyavivõje, a nagyváros, tulajdonképpen a biológiai erõk
temetõje. Az ókor legnagyobb világhatalmai, Egyiptom, Görögország és Róma is a jelzett folyamatot tüntették fel.
Bekövetkezett az urbanizáció erõteljes mozgalma, majd annak nyomán elõször elnéptelenedtek a nagyvárosok,
legvégül a falvak. A régmúlt történelem metropolisai, kihalásra ítélt embertömegeikkel mindenütt ugyanazt a
pompát és fényt, - és ugyanazt a nyomort ábrázolják. Az elõkelõ városrészekben középületek, bérpaloták, színházak,
áruházak-a másik oldalon a szûk sikátorok és nyomortanyák, így volt ez a föld színérõl eltûnt Babilonban, Tébában,
Karthágóban, Rómában és Bizáncban - és így van ma Európa és Amerika metropolisaiban is. Minden eltûnt
civilizációban meg lehet találni pl. a nagyszabású színházak, cirkuszok, fürdõk és sportpályák emlékeit.
Feljegyzések szólnak arról is, hogy a kihaló nagyvárosokban mindenütt elszaporodtak az öngyilkosságok, úgy, hogy
a feltûnõen alacsony számú születések mellett a viszonylag nagyszámú öngyilkosságokat úgyszólván
törvényszerûnek kell elfogadnunk.

Az urbanizáció folyamata elõreviszi a fejlõdést és a kultúrát, de káros ártalmakat is von maga után, aminek a
születéscsökkenésben mérhetetlenül veszélyes következményei vannak. Az elõzõkben láttuk, hogy gyönyörû
fõvárosunk emberanyagban és minden értékben amerikai méretû fejlõdést mutatott fel (lakosszáma 1720-ban 12.
200, 1941-ben Nagybudapest 1, 162. 822 volt). Ha ezzel szemben megtekintjük azt, hogy 50 év alatt miként alakult
Budapest népessége a bevándorolt népréteg és a helyben születettek arányát illetõleg, akkor világosan kitûnik a
nagyváros születéskorlátozó hatása.

Budapest lakossága abszolút
számokban

Évszám 1880 1900 1925 1939
Bennszülött 151.860 258.358 369.074 379.466
Bevándorolt 203.722 445.090 591.921 626.718

Budapest lakossága százalékos
számokban

Bennszülött 42.7 37.6 38.4 37.7
Bevándorolt 57.3 63.3 61.6 62.3
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Budapest bennszülött lakossága a kevés születés következtében mind inkább fogyó irányzatot mutat, a bevándorolt
vidékiek száma növekedik, úgy, hogy napjainkban a fõváros lakosságának közel kétharmadát állandóan frissen
betelepedett egyének alkotják. A nagyváros magába szívja a föld népét és a vidék erejébõl duzzasztja nagyra a
népességét. Közben a bevándoroltakat lassanként terméketlenné teszi, ezek a nagyváros erkölcsi és szociális
légköréhez egy nemzedék alatt akklimatizálódnak és a születéskorlátozás folyamatában a bennszülöttekhez
hasonulva, tevékenyen résztvesznek. Emiatt Budapesten megdöbbentõen kevés gyermek születik (a helybeli
születések számából le kell vonni a klinikákon és szülészeti osztályokon születõ vidéki lakosok gyermekeit!).

Az elapadt fõvárosi gyermekáldással szemben feltûnõ ellentmondásnak tûnik fel, hogy Budapest kormegoszlási
kimutatásában (kor-piramis) a 21-30. éves fiatal korosztályok hatalmas tömegeit látjuk, ami azonban nem a magas
születésszámból következõ természetes folyamatnak, hanem annak az eredménye, hogy éppen ezek a fiatal, munkát
keresõ és munkabíró korosztályok tódulnak vidékrõl óriási számban Budapestre. Ennek a körülménynek a
létszámszaporodás további szempontjából az a következménye, hogy az említett fiatal, utódadó életkorban lévõ
emberanyag, amely vidéken téliesítetté volna faj fenntartó feladatát, a nagyváros születéskorlátozása miatt meddõvé
vagy kevésgyermekûvé válik. A felsorolt okokból származó folyamat következménye az a katasztrofálisan fokozódó
gyermekhiány, ami a budapesti otthonokat jellemzi.

Budapest székesfõváros
lakásai

Évszám 1910 1920 1930 1941
Gyermekkel 63.2% 60.7% 56.2% 48.9%
Gyermektelenül 36.8% 39.3% 43.8% 51.1%
Közép- és kisvárosaink egy részénél is erõsen érvényesül a születéskorlátozás hatása, különösen azoknál, amelyek
ipari-kereskedelmi jellegûek. Pl. az 1938. évi születési adatokat vizsgálva, az akkori magyar határokon belül húsz
varost találtunk amelyben a születések száma 17-21 ezrelék között mozog, tehát már alul marad az országos átlagon
és a kívánt merteket nem üti meg. A születéskorlátozás terén tizenegy egészen egykézõ varosunk viszi a
vezetõszerepet, 5-17 ezrelékes születési számokkal köztük legnagyobb kultúrközpontjaink, Budapest, Pécs, Szeged
és a Budapest körzetébe tartozó pestkörnyéki városok. Ezek között a városok között akad olyan, amelyikben több a
temetés, mint a születés és bár mindenik állandóan nagyszámú friss emberanyagot szív a vidékrõl magába,
õslakossága rohamosan közeledik a kipusztulás felé. Sajnos, a XIX. század második felében elhatalmasodó városi
születéskorlátozáshoz a századforduló óta csatlakozott Magyarországon a falusi születéskorlátozás folyamata is. A
magyar falusi egyke-vészt nézetem szerint két, egymástól függetlenül fellepõ áramlatra kell osztani. Egyik az,
amelyik a falusi népesség körében a városi születéskorlátozás hatására másodlagosan, mintegy annak szellemi és
erkölcsi folyományaként, természetszerûen lepett fel. Ez az összesség szempontjából nagyobb fontosságú, mert a
civilizáció árnyoldalaként vészesen terjed tovább és a magyar parasztságban megõrzött biológiai értékünk egy részét
futótûzként perzseli fel. Az agrár egyke-vésznek ez az újabb keletû része hozza magával a városi
születéskorlátozással együtt a komoly népesedés-ügyi veszélyeket. A falusi egyke másik része igen régi keletû,
amannál tragikusabb lefolyású, de szerencsére kisebb népterületeket ölel fel és évszázadokon át izolált maradt. Az
utóbbi folyamatra jellemzõ, hogy elsõdleges jellegû, vagyis nem a városi születéskorlátozás utánzásából állott elõ,
hanem önmagától támadt és lehetséges, hogy némelyik egyke-sziget elsõ kiindulási pontján a városi egykézésnél
jóval régebbi idõszakban lépett fel. Lefolyása és következménye súlyosabb és feltartózhatatlanabb a falusi
születéskorlátozás többi részénél. A szóbanforgó különleges egyke-folyamatnak õsi fészke a Baranya megyei
Ormánság.

Az Ormánságnak nevezett táj- és népegység Kiss Géza kákicsi lelkész adatgyûjtése szerint 44 kisebb községbõl áll.
Kogutowicz kimutatta, hogy Ormánságban a XV. század végén mintegy 17. 000 ember élt, s mivel népessége ma is
csak 20. 000 lélek körül van, arra következtet, hogy a hírhedt ormánsági egyke gyökere évszázadokra nyúlik vissza.
Tíz ritkuló népességû ormánsági község pl. 1786-ban 4881 fõnyi õsnépességet tüntetett fel, ami 1930-ig a

Dr. Doros Gábor: A magyarság életereje 1/3

Dr. Doros Gábor: A magyarság életereje 3/3 126



természetes növekedés helyett 3462 lélekre zsugorodott. Az ormánsági belsõ vándorlást, illetve betelepedést
vizsgálva, a népesség különválasztása itt könnyû, mivel a birtokos õslakosság teljes egészében református volt, az
újonnan beköltözõ nincstelenek viszont katolikusok. Kiss Géza adatai szerint a 44 községben 1863-ban 624,
1873-ban 550, 1883-ban 509, 1893-ban 468, 1903-ban 308, 1913-ban 252, 1923-ban 238, és 1933-ban összesen csak
145 református gyermek született. Ezekben a községekben az õslakosság nem becsülhetõ 16. 000 léleknél többre. A
bevándorolt katolikus felekezetû népelemeknél kimutatható, hogy eleinte sokgyermekesek voltak, de idõk folyamán
átvették elõbb a két-gyermek, majd az egy-gyermek rendszert. Azoknál az újonnan betelepedett katolikus
népelemeknél, amelyek földbirtokhoz jutottak, a születéskorlátozás elõbb jelentkezett, de szomorú, hogy a folyamat
késõbb a nincsteleneknél is fellépett (LXVI. sz. ábra).

A születések csökkenése Magyarországon 1886-1943

Helyszíni vizsgálatokat végeztem Dunántúlon, különösen Baranya megye Szentlõrinci járásában és azt találtam,
hogy az utolsó évtized alatt 69 község közül 24-ben, a Siklósi járásban 51 község közül 23-ban, tehát összesen 47
községben átlag kevesebb volt az évi születések száma, mint a halálozásé. Találtam olyan községet (Besence), ahol
az 1906-ban 40 gyermek részére épült tágas iskola ürességtõl tátongó tantermét a fellépõ gyermek- illetve
tanulóhiány miatt deszkafallal kettéosztották. Megfordultam olyan községben (Garé), amelyben a községi orvos több
családot mutatott, ahol visszamenõleg úgyszólván az összes nõi családtagok, nagyanya, anya, nõvérek mind
gyermekágyi lázban (magzatûzés) pusztultak el. Láttam olyan falvakat (pl. Hegyszentmárton), ahol a falusi bíró -
rendkívül intelligens gazdaember - maga panaszolta, hogy száz év múlva a község õsi lakosságának utódai közül
senki sem fog élni. Sorra mutogatta a mag nélkül maradt öregek portáit és a kihalt családok gazdátlanul szomorkodó,
lebontásra váró üres házait. Egy nemes fajta hervadó ágának és kihalásának szörnyû jelképe egy-egy ilyen légi ház,
amelyben valaha derék emberek laktak s családjuknak és a magyar közösségnek élték szép, munkás életüket. Most
pedig az omladozó falak, betáblázott, megvakult ablakok, a kertben térdig érõ gaz, az enyészet lehangoló jelképei
hirdetik, hogy egy õsrégi magyar család befejezte életét és saját elhatározásából, önként kipusztult. Megfordultam
olyan községekben (pl. Vásárosszentgál), ahol a kihalás miatt eladóvá vált belsõségeket németajkú beköltözõk
vásárolták meg és példájukat követve, a színmagyar falvakat mind nagyobb számban hódítják meg. És láttam
községeket, ahol a kis falusi temetõkben fényûzõ kripták meredtek a semmiségbe, amelyeket egy-egy tehetõs falusi
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család utolsó sarja emelt, hogy legalább kõben és élettelen ábrázolásban maradjon fenn nemzetségének a nyoma.

Szörnyû érezni, hogy ezeknek az egykézõ községeknek az utcáit milyen dermesztõ csend üli meg, - az ember szinte
érezni véli bennük az enyészet fuvallatát. Az érkezõ idegen elé nem futnak bámészkodó gyermekek és a házak
csendjét nem veri fel a vidám apróságok kacagása. A házak elõtti padkán csak imitt-amott látni egy-egy
elkényeztetett gyermeket gunnyasztani, aki testvérkék, játszópajtások nélkül szomorkodik és talán már azt forgatja
parányi agyában, hogy szülei és oldalági rokonai után vajon mennyi föld var rá. Szomorú megfigyelni, hogy ezek a
falusi egykés gyermekek milyen ritkán játszanak, alig társulnak, zárkózottak, többnyire egymagukban üldögélnek
vagy dolgozgatnak az udvarban. Koravének, a gyermekkor természetes, pezsgõ jókedve és tüzes élni-akarása nélkül.
Csak önzõ, rideg lelkû, elpuhult új nemzedék válhat belõlük, amelynek tagjai elkényeztetett egyedülvoltukban az
önzetlenséget, a közösségi összetartást, az áldozathozás örömét nem tanulják meg és értékelni sem tudják. Félõs,
hogy ezek a gyermekek felnövekedve, apáik elvakultságát fokozott mértékben teszik magukévá, és öngyilkos családi
rendszerükkel a születéskorlátozás pusztítását véglegesen betetõzik.

A falusi egyke-vésznek az Ormánságon kívül a tolnai Sárközben van még õsi fészke, ahol 3-4 õsmagyar nagyközség
lakosságát tizedeli, de szintén elsõdleges és körülírt folyamatnak látszik a Hont és Bars megyei Garamvölgy
egyke-vésze, amely 32 kisközség népességét ritkítja. Másodlagos az egyke-folyamat Dunántúl számos
vármegyéjében, különösen Zalában és Somogyban, valamint egyes székely falvakban, ahol a bõszaporaságú
székelység között szerencsére jól izolált formában jelentkezett. Általában megállapítható, hogy hazánkban a falusi
születéscsökkenés a délnyugati vidékektõl, ahol legerõsebb mérvû, vészes szívóssággal sugárzik ki és húzódik
hova-tovább északkelet és kelet felé. Az 1934-36. évek átlagában a Központi Statisztikai Hivatal segítségével
községekig menõ részletességgel feldolgoztam Csonka-Magyarország összes helységeibõl a születési számokat. Az
eredmények valósággal elképesztõek voltak és mélységesen szomorú fényt vetettek a születéskorlátozás
veszedelmes mérvére, amely a magyarság bizonyos népterületeit már abban az idõben ritkította. A végzett
vizsgálatok szerint az akkori Magyarország 3352 községe (és megyei városa) közül 1205-ben, a községek
35.9%-ában a születési arányszám 20%o-en alul maradt. (Doros.) Mivel tudományosan elfogadott tétel, hogy a 20
ezreléken aluli születési szám a gyermekáldásban mutatkozó elégtelenséget és a népesedési fejlõdés megtorpanását
jelenti, meg kel I állapítanunk, hogy már az 1934-36. évek alatt az akkori Magyarország népességének több, mint
egyharmadában a születéskorlátozás erõsen elharapózott. Ha nem is lehet a 20 ezrelék alatti születés-mozgalmú
községeket egykéseknek minõsíteni, de mindenesetre azon az úton vannak, hogy egykéssé váljanak. A születéseket
korlátozó ilyen községeket legnagyobb számban a következõ megyékben mutattam ki: Baranyában 226-ot,
Somogyban 177-et, Zalában 155-öt, Vasban 131-et, Tolnában 82-õt és Veszprémben 39-et. Az akkor kimutatott
1205 születésekben szegény község közül 930 (!) a Dunántúl vármegyéiben terül el.

Ha most külön választjuk azokat a községeket (és városokat), ahol az évi születési szám 15 ezrelék alatt maradt,
megkapjuk a szó szoros értelmében vett egykézõ népterületeket, ahol az egy-gyermek rendszer és a gyermektelenség
miatt az új nemzedékek létszáma az elõzõknek töredékévé válik s emiatt megkezdõdik a veszélyeztetett népterület
zsugorodása, majd kihalása. Az ebbe a kategóriába tartozó városok és községek száma Csonka-Magyarországon
1934/36. évi vizsgálataim szerint 384-et tett ki (í). A városok és falvak nagy tömege ez, ahol a drága magyar vér
lassan-lassan elapad. Csonka-Magyarország egyke -térképe szemléltetõen mutatja, hogy a születéskorlátozás és az
önterméketlenítés népünket legsúlyosabb mértékben az ország délnyugati részén pusztítja. (LXVII. sz. ábra.)

A születéskorlátozásnak a születések csökkenésében mutatkozó számszerû hatását és következményeit áttekintve, rá
kell térnünk a születéskorlátozás okaira, hogy az okok tervszerû mérlegelése alapján tudjunk majd a segítés
irányelveire rámutatni.

A gyermek-nemakarás rendkívül sok körülményre vezethetõ vissza és társadalmi osztály, foglalkozás, vagyoni
állapot, lakóhely, stb. szerint más és más okokból táplálkozik. Mindezeknek a körülményeknek közös tulajdonságuk
azonban, hogy a két legfontosabb depopulációs indok, éspedig a) lelki-erkölcsi vagy b) gazdasági-szociális jellegû
okok csoportjába beilleszthetõk. Emellett összefolynak egymással és csak ritkán képzelhetõ el pusztán egyféle indító
ok fennforgása. Az erkölcsi és gazdasági fõokok változó arányú megoszlásban, de úgyszólván mindig együtt
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találhatók.

A városi születéskorlátozásnál a lelki motívumokban rejlõ erkölcsi okok között az elsõ helyen áll a vallástalanság
terjedése és a keresztény erkölcstan szellemének és tanulságainak sajnálatos elhalványulása. Krisztus fektette le a
gyermekkultusz alapjait, amikor kinyilatkoztatta, hogy: "Engedjétek hozzám a kisdedeket, mert övék a Mennyeknek
országa". Az antikrisztus a haladás dicsõítésének álarca alatt bele akar nyúlni Isten munkájába és sötét erõkbõl
táplálkozó tanok alapján azt hirdeti, hogy a nõnek nemcsak joga van megakadályozni a termékenyülést, hanem meg
is ölheti méhmagzatát. A vallásos hit elhalványulása és a vallásellenes propaganda elõsegíti, sõt táplálja az erkölcsi
hiányosság folyamatát, amely a születéscsökkenés keletkezésében jut kifejezésre.

A másik jelentékeny probléma a városiasodás fejlõdésével együttjáró lelki átalakulás. A városok és fõként a
nagyvárosok kialakulása, ahol a kõrengetegben összezsúfolt népesség erkölcsi dekadenciára hajlik, nem kedvez a
natalitásnak. A szexuális élet lezüllése a városi rétegeket éles szögben eltéríti a családi élet tisztaságától s a
szexualitás valódi céljától: a fajfenntartástól.

A városi születéskorlátozás megítéléséhez tartozik az élet léhább felfogása, a mulat ni vágy ás, az ifjúság
zománcának megõrzésére való törekvés és a jövedelemmel alanyban nem álló életmód folytatása. Nem tagadható,
hogy a nõemancipáció is erkölcsi ellensége az anyaságnak. Az a nõi típus, amelyik élete céljául a férfiével azonos
munka vállalását tûzte maga elé, nem ér rá a fajfenntartás örök idõk óta legfontosabb anyai feladatát teljesíteni. A
városi gyermektelenség terjedésében fontos szerepet játszik az önálló életre törekvõ vagy önálló keresettel bíró nõk
rohamos szaporodása. Ezek jórészének erkölcsi felfogása az önálló szexuális életbeosztás elvéhez áll közelebb, mint
a gyermeknevelés magasztos, de fáradságos munkájának vállalásához.

Emellett a városi lakosság betegesen rabjává válik az utódokra vonatkoztatott utilitarisztikus szellemiségnek. Ez a
körülmény eredményezi azt, hogy ma az emberek nagy része többet akar nyújtani az utódjának, mint amennyit a sors
neki juttatott. Sikert, karriert akar mindenki a gyermekének, hogy többet érjen el az apjánál és - amint képzelik -
boldog legyen. Nem a gyermek lelki kincsei és bensõ boldogsága, hanem elõrejutása, a törtetés, az anyagiakban és
címekben való dúskálódás képezi a szülõk hiú álmát s miután ez nagyobb gyermekszám mellett nem valósítható
meg, a kérdésen a születéskorlátozással segítenek.

A városokban mindinkább lábra kap a pesszimizmus, a jövõtõl való félelem, és a sorsunk további alakulásába vetett
bizalom megrendül. Szaporodnak az emberek, akik nem mernek nõsülni és gyermekeket nemzeni, mert - úgymond
-minek kitenni a családot és gyermeket a jövõ bizonytalanságának, korunk veszélyeinek. Nem lesz-e az utód sorsa
még rosszabb a szülei sorsánál, vajon érdemes-e egyáltalán élni és életet adni? Egyesek politikai és gazdasági
sötétlátásukban meggyõzõdéssel, sõt másokat vádoló módon hangoztatják, hogy felelõsségteljes ember csak az
esetben házasodjék és neveljen gyermekeket, ha azok nyugodt felnevelését biztosítani tudja, mert ellenkezõ esetben
lelkiismeretlenséget követ el utódaival szemben. Esek a pesszimista életfelfogású egyének elfelejtik, hogy atyáink -
az emberiség bölcsõjéig visszamenõleg - mind ilyen lelkiismeretlen szülõk voltak, hiszen a jövõt mindig fátyol
takarta és százszázalékos értelemben az utódja sorsát biztosítani soha egyetlen szülõ sem tudhatta. Ezeknek a
lelkiismeretlen õsöknek köszönhetõ, hogy megsokszorozták az emberiséget, megteremtették a fejlõdést, a kultúrát és
benépesítették a földön Isten országát, amely országot kipusztítani az utódoknak jogában nem áll. Á sötétenlátásnak
ez a fajtája erkölcsi dekadencia jele és a nemzeti szétbomlás magvát hordozza magában!

De ha alaposan megfigyeljük az imént jellemzett embertípust, nagy részük lelkének mélyén a pesszimizmus mellett
jó adag egyéni önzést is találhatunk. Nem csak a családot, az utódot féltik a jövõtõl, hanem saját, igen becsesnek
képzelt személyüket is. Ezek azok, akii: esetleg titkolják, de gyakran nyíltan is kimondják, hogy egyedül
kényelmesebben élnek, mintha feleséget is el kellene tartaniuk, s meg nem született gyermekeiktõl azt a falatot is
irigylik, amit juttatniok nekik kellene. Szaporodnak az erkölcsileg gyáva emberek, akik egyetlen szórakozásukról
sem hajlandók lemondani, hogy ezzel születendõ gyermekük nevelését anyagilag lehetõvé tegyék. Elõfordul
mostanában az a megdöbbentõ jelenség, hogy a jegyesek már a házasságkötés elõtt megállapodnak abban, hogy
kényelmük és nyugalmuk megóvása érdekében gyermeket nem hoznak a világra. Itt aztán az anyagi önzéshez
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gyakran még a nõk beteges hiúsága is társul, akik a gyermekszüléstõl és a gyermekneveléssel járó fáradságtól
állítólagos testi szépségüket féltik. A lelki szépséggel pedig ugyancsak kevesen törõdnek. A nagy-világi nõnek
közismert rémképe a nõi termetnek a terhesség és a szoptatás alatti deformálódása, amely áldozatnak a vállalását -
szerintük - senki sem követelheti tõlük. Ehhez járul még a terhesség és a szülés fájdalmaitól való félelem is, ami
aztán a degenerált városi nõ gyermekellenes felfogásának szomorú diadalát betetõzi. A városi erkölcsöt általában
család- és gyermekellenesnek lehet nevezni. A megvásárolható szerelem mentalitása a férfiakban megöli a
családalapítás gondolatát, ugyanakkor a nõk között pedig a szabad önrendelkezés és hasznosítható szerelem
felfogása kezd lábra kapni. Mindez a morális közviszonyok további lezüllését, a család intézményének aláásását és
városaink születéscsökkenésének súlyosbodását eredményezi.

Természetesen el kell ismerni, hogy bõven vannak esetek, amelyekben a születéskorlátozási komoly gazdasági
nehézségek elõzik meg, ámde az erkölcsi okok kisebb-nagyobb mértékben ilyenkor is szerepet játszanak. Nem kell
elfelejteni, hogy éppen a városokban is a születéscsökkenés folyamata a felsõbb rétegeknél, magasabb-rangú
hivatalnokoknál, katonatiszteknél és a jómódú polgároknál kezdõdött. Hogy pedig a városi munkásréteg szaporasága
lényegesen megcsappant, arra vonatkozólag is alaptalanul hozzák fel magyarázatul a nehéz gazdasági és kereseti
viszonyokat, -hiszen éppen a szervezett munkásság az, amelyik a mai nehéz viszonyok ellenére sokkal jobb anyagi
színvonalon él, mint fél évszázaddal ezelõtt, az általános bõség korszakában. A jelzett körülmények mindenesetre azt
bizonyítják, hogy a gazdasági elmélet egymagában nem ad kielégítõ magyarázatot a városi szaporodáscsökkenésre,
se kérdés vizsgálatánál mindazokat a szempontokat mérlegelni kell, amelyek a lelki és erkölcsi okok komplexumát
ölelik fel. Mindemellett azokat a gazdasági és szociális okokat is a legkomolyabban figyelembe kell venni, amelyek
a városi ifjúságot és az értelmiségi réteg tagjait a késõi kenyérkeresethez jutás, a kezdõ fizetések elégtelensége, a
lakáskérdés és a többgyermekesek megélhetési nehézségei miatt a házasságkötéstõl és a gyermekáldástól
visszatartják.

Áttérve a falusi születéskorlátozás okainak felkutatására, a városhoz képest sok hasonlatosságot, de sok eltérést is
találunk. A hasonlatosság fõként az erkölcsi momentumoknál mutatkozik, az eltérés pedig a gazdaságiaknál. Az
erkölcstelenség, mint a falusi születéscsökkenés okozója, kétségkívül szerepet játszik, bár a falvak népességénél
jórészt más típusú erkölcsi hiányokban jelentkezik, mint a városok lakosságánál. A vallástalanság a falusi
népességnél is domináló momentum és a keresztény erkölcstan szellemének elhalványulása itt is sok mindent
megmagyaráz. A szexuális élet lezüllésérõl viszont falusi népünknél általánosságban nem lehet szó és a családi élet
tisztasága még nagy egészében érintetlennek mondható. Mindezek ellenére az egykés falvak népességénél komoly
erkölcsi hiányok jelenlétét kell megállapítanunk, hiszen a születéskorlátozás egymagában is, de a gyakori
magzatelhajtás különösen súlyos lelki és morális elfajulás bizonyítéka. Érdekes, hogy a deformitástól való
idegenkedés, a kényelemszeretet és az önzés -a városi depopulációs okokhoz hasonlóan, bár nem olyan nagy
mértékben - néhol a falusi népesség lelkületét is megfertõzte.

A lelki indítóokok között igen fontos helyet foglal el itt a közvélemény nyomása és a helybeli szellemi divat
parancsoló szava. Az õsidõk óta ugyanazon rögön élõ ormánsági, sárközi stb. lakosság rendkívül konzervatív és a
népszokásokat áthághatatlan és megváltozhatatlan parancsnak tekinti. Az évszázadok alatt kórosan kialakult
születéscsökkentõ irányzat a helybeli lakosságnak megfellebbezhetetlenül írja elõ az egy gyermeket, és jaj annak a
fiatal asszonynak, aki az elõírást forradalmár módjára meg próbálná szegni. Az öregek súlyos büntetése és az egész
falu megvetése üldözné a vakmerõt. A régi egykés falvakban a megcsontosodott közvélemény és a beteges divat az
igazi erkölcs helyébe annak fordított képét ültette. Erkölcstelennek minõsül az a fiatal asszony, aki már házassága
elsõ évében gyermeket szül s még erkölcstelenebbnek az, akinek több gyermeke születik. Ebben a szellemben nõnek
fel a fiatalok is és folytatják apáik önterméketlenítõ életrendszerét.

Egyesek a falusi egy-gyermekrendszert magyar és református betegségként emlegetik s a kérdést nem megfelelõ
megvilágításban viszik a közvélemény elé. Nem lehet el fogadható indokokat felhozni arra vonatkozólag, hogy az
egyke magyar társadalmi betegség lenne, hiszen nincsen kultúrnemzet, ahol ez a népesedési jelenség fel ne ütötte
volna a fejét. Inkább azt lõhet állítani, hogy a magyar népesség soraiban kisebb mértékben pusztít, mint sok idegen
kultúrnemzetében. Maga a falusi népesedéscsökkenés sem magyar jelenség, hiszen Burgdörfer munkáiból igen jól
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tudjuk, hogy a német és francia parasztság is ennek a folyamatnak az átka alatt sorvad. Ami viszont az egyke-baj
református mivoltát illeti, lényegileg azt is tagadásba kell vennünk. E tekintetben csupán annyi a kétségtelen valóság,
hogy egykés falvaink lakosságának jelentékeny része a református egyház kötelékébe tartozik. Puszta véletlenségnek
kell azonban minõsítenünk, hogy Ormánságnak, Sárköznek, stb. a XVII. században már egészében református volt a
lakossága és az egyke-vész elõször éppen ott ütötte fel a fejét. Nem mondom, a nevezetes kálvinista nyakasság
szerepet játszhatott bizonyos népi szokások következetes kialakításában és a káros hagyományok hajthatatlan
fenntartásában. Ennek a körülménynek azonban a református hitélethez nincsen köze s a tárgyi igazságnak és az
egyetemes nemzeti szempontoknak rossz szolgálatot tesz az, aki a kérdést úgy állítja be, mintha a családi élet és a
népszaporodás megvédésére Krisztus híveinek egyik felekezete alkalmasabb volna, mint a másik. Tudni kell, hogy a
szóban forgó népegység tagjai nem azért váltak egykézõvé, mert reformátusok, hanem azért, mert birtokosok voltak.
Színtiszta katolikus vagy katolikus többségû egykés községeink is vannak, - ahol pedig a református egykés
községekben a nincstelen katolikusok földhöz jutnak, néhány generáció alatt maguk is egykézõkké válnak.
(Németországban a katolikus és protestáns tartományok a születéscsökkenés folyamatában egyformán vesznek részt,
sõt pl. a katolikus München születési eredményei kedvezõtlenebbek a protestáns Drezdánál vagy Lipcsénél.
Hollandiában pedig a református parasztság gyermekáldásban bõvelkedik és nem is ismeri az egykézést! )

Az ormánsági és sárközi egyke-góc keletkezésének valószínûleg fontos geográfiai indító okai is voltak. Lehetetlen
fel nem ismerni, hogy évszázadokkal ezelõtt ez a társadalmi baj éppen az ártéri szigettelepülések lakosai között
ütötte fel a fejét. Az ártéri környezet, a miazmás levegõ, a letelepedésre és mûvelésre alkalmas területek
elégtelensége, s a terjeszkedés lehetetlen volta az elõidézõ okok egy-egy láncszemét alkotta. Az
egy-gyermekrendszer kialakulásában annak idején a fizikai körülmények, a gazdasági viszonyok, a speciális életmód
és az elszigeteltségbõl származó népszokások játszották a döntõ szerepet. A törést azután e nép lelkében
jobbágy-sorból való felszabadulás és a fertály földbirtokhoz való jutás idézte elõ. Azelõtt a jobbágy-korszakban
minden családnak szüksége volt a sok gyermekre, akiknek mindenike a család részére keresett. A fertály föld szûk
keretei átmenet nélkül megváltoztatták a kenyérkereset módját, a kis földbirtok mûvelése nem igényelt nagy családot
és emiatt korlátozták a családtagok számát! Azok, akik a falusi egyke kérdésével behatóan nem foglalkoztak, vagy
egyoldalú beállítással szemlélik ezt a folyamatot, hajlandók arra gondolni, hogy a nincstelenség és a szociális
elesettség a falusi egykénél ugyanolyan szerepet játszik, mint a városi születéskorlátozásban. Sokan igyekeznek a
tényeket olymódon beállítani, mintha a földhiány a falusi néprétegek között a születések csökkenését vonná maga
után. A földbirtok aránytalan megoszlása valóban fennáll és a falusi proletariátus száma feltûnõen nagy, ami
szociális szempontból kétségkívül megfelelõ orvoslást kíván. Ezeken a nehézségeken bölcs és elõrelátó népi
földbirtok-politikával kell segíteni, ennek a problémának a megvitatása azonban témakörünkön kívül esik.
Feladatunk viszont annak a nézetnek a felülvizsgálása, amely szerint a falusi egyke okai között az aránytalan
földbirtokmegoszlás és a földnélküli nincstelenség komoly szerephez jut, sõt egyesek szerint fõszerepet játszik.
Hogy a föld birtoklása, illetve annak hiánya a születéskorlátozás és az egyke kérdésével közvetlen összefüggésben
van, az tagadhatatlan. Csakhogy ez az összefüggés egészen más és bizonyos vonatkozásban pontosan a fordítottja
annak, amit egyes falukutatók feltételeztek. A dolog úgy áll, hogy maga a birtoklás ténye, valamint a földbirtok
megõrzésére s az egyetlen örökösnek osztatlanul való átszármaztatására való törekvés az egy-gyermek rendszer
legfõbb kútforrása.
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Csonka-Magyarország születésszegény vidékei

A nagy születéscsökkenést mutató vidékeken azt látjuk, hogy a jómódú gazda örökölt és összegyûjtött vagyonát
féltékenyen õrzi a szétaprózástól, ami az õ és utódja életszínvonalát lecsökkentené és a család elért vagyoni
tekintélyét aláásná. Elõdei még megelégedtek a két gyermekre való korlátozással, ma már az egykénél tartanak, s ha
ezt az Isten magához veszi, eljutnak a vigasztalan egyséig. A legfõbb szempont a földnek egykézben való mohó
tömörítése, lehetõleg egykés örökös fiúnak vagyonos egykés leánnyal való összeházasítása, az anyagi jólétnek az
utódban való kiélése és a család további meggazdagítása. Ez magyarázza azt a körülményt, hogy pl. Baranya kis- és
törpebirtokokból álló részén az egyke elhatalmasodott, amivel szemben azon a részen, ahol nagybirtokok vannak, a
mezõgazdasági cselédek még ma is elég szaporák. Különösen szapora pl. Szabolcs nincstelen földmíves népe, amely
a család gazdasági többtermelése érdekében a születések számát egyáltalában nem korlátozza, sõt a sok gyermeket
szükségesnek és hasznosnak tartja.

A születéskorlátozás és az egyke kérdésében határozott törvényszerûség mutatkozik, amelyet Simontsits Elemér igen
szemléltetõen és szellemesen formulázott meg: Ahol a gyermek keresõtárs, ott sok a gyermek; ahol fogyasztótárs, ott
kevés. A városi lakosság, különösen az ipari centrumok és metropolisok lakossága olyan körülmények között él,
amelyek között a szülõ a gyermeket általában nem tudja felhasználni keresete fokozására. A városi gyermek tehát a
szülõ szempontjából nem keresõtárs, hanem éppen ellenkezõleg: a szülõ keresetét fogyasztja. Ennek megfelelõen a
városi lakosságnál általános rendszer a születéskorlátozás és minél nagyobb valamely város, annál fokozottabb
mértékben üti fel ott a nõtlenség, a gyermektelen házasság és az egyke a fejét. A falusi lakosság esetében azonban a
helyzet egészen más, amennyiben itt a népesség olymódon oszlik meg, hogy egyik résznél a gyermek keresõtársként,
a másiknál fogyasztótársként jelentkezik s így egyik részénél bõ gyermekáldást, a másiknál katasztrofális
születéskorlátozást látunk.

Kovács Alajos, Thirring Lajos és más statisztikusok munkáiból tényként megállapítható, hogy az összes foglalkozási
ágak, de a szorosan vett földmíves-kategóriák között is a gazdasági cselédek és a mezõgazdasági munkások, szóval a
földnélküli földmívesek családjai a leg-termékenyebbek. A mezõgazdasági munkásrétegnek a munkaerején kívül
egyebe nincsen és létfenntartásának egyetlen eszköze a munka.
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Az alacsony munkabérek miatt azonban a családfõ keresete távolról sem elegendõ a család eltartására, a munkában a
feleségnek és a gyermekeknek is részt kell venni. Annál jobban él a család, minél többen hordják haza a családi
tûzhelyhez a munkabért. A gyermekek már ökölnyi-korban baromfipásztorok, majd mind nagyobb és nagyobb részt
vesznek a munkában és megnõsülésükig, illetve férjhezmenésükig a családi közösség részére keresnek. A
szegõdményes gazdasági cselédeknél a béren felül a saját haszonélvezetre kapott földrész megmûveléséhez is
feltétlenül népes család, sok munkáskéz szükséges, mert enélkül a gazdasági cselédnek vagy a földbirtokos részére
vállalt köteles munkát vagy a haszonélvezetre kapott föld megmûvelését kellene elhanyagolnia. Emellett közismert,
hogy a gyermekek a nincstelen falusi szülõk részére életbiztosítást is jelentenek, mert felnövekedve, a szülõket
munkaképtelen öregségük idején eltartják. Mindebbõl kétségtelenül megállapítható, hogy a felsorolt nincstelen
földmíves néprétegeknél a gyermek kívánatos és szükséges keresõtársként jelentkezik. A népesedésügynek ezt a
törvényszerûségét úgy fogalmazhatnám meg, hogy ahol a szülõknek anyagi érdekében áll, hogy több gyermekük
legyen, ott mindenütt a sok-gyermek rendszer van bevezetve.

Az említett földmíves néprétegekkel szemben áll az a kategória, amelyikben a földmíves családokat a nincstelenség
keresõtársak szaporítására nem szorítja s a földtulajdon a családnak kevesebb munkáskéz mellett is nyugodt
megélhetést biztosít. A hasznossági elmélet sajnálatos felismerése vezetett oda, hogy egyes vidékek'
kisgazda-rétegei, amikor rájöttek arra, hogy a könnyen és kevés munkaerõvel mûvelhetõ föld a kisszámú családot
kényelmesen eltartja, elindították a születéskorlátozás népsorvasztó folyamatát. Ebbe a kategóriába tartozik
különösképpen a Dunántúl déli része, s az országban elszórva számos kisebb-nagyobb népsziget, ahol a szülõk a
több gyermeket fogyasztótársnak és fölösleges tehertételnek érzik s emiatt az egy-gyermek rendszerét vezették be.

A paraszt-egyke lényegbeli oka gazdasági és erkölcsi természetû. A gazdasági indítóokot azonban a városi
születéscsökkenés egyik okául szereplõ anyagi hiány ellentéteként éppen az anyagi tulajdon jellemzi. A falusi
egy-gyermek rendszer magyarázata a birtokos szülõknek a vagyon megosztásától való félelme és az az életszemlélet,
amely a gyermekáldás korlátozását a hasznosság szemszögébõl nézi. Ennek az utilitarisztikus gondolkozásnak az
érvényesülése a nincstelen falusi rétegeknél a nemzeti szempontból kívánatos sok-gyermek rendszerben, a
születéskorlátozással megfertõzött vidékek birtokos rétegeinél azonban fajgyilkos egy-gyermek rendszerben jut
kifejezésre.

A születéskorlátozás okainak áttekintése után érintenünk kell e szempontból a fajta-kérdést is, noha tudatában
vagyunk annak, hogy a születéskorlátozás faji vonatkozásait rendkívül nehéz megállapítani. Azt látjuk pl., hogy a
születéseket nagymértékben korlátozó svédek, norvégek, angolok mellett, akik fõként nordikus fajtájúak, a
nagyrészben ugyancsak nordikus fajtájú hollandok jószaporaságúak. A születéskorlátozás szempontjából vezetõ
szerepet játszó franciák jelentékeny része alpesi és ez a fajta képezi Ausztria ugyancsak ritkuló népességének zömét
is. Lengyelország alpesi néprétegeinél viszont nem lehet a születéskorlátozás ilyen mérvét felfedezni. Tagadhatatlan
viszont, hogy a déleurópai eredetû fajták, mind a mediterránok, mind a dináriak, igen szaporák. Mindezek
megállapított tények, amelyekbõl azonban messzemenõ következtetéseket mégsem kívánok levonni, annál kevésbé,
mivel a fajta-jelleg befolyását a népszaporodásra a fentiekben vázolt lelki és gazdasági okok erõsen meghatározzák.

Mint érdekes megfigyelést mégis meg kell említeni, hogy hazánkban a születéskorlátozás nagy foka egyrészt a falusi
turáni fajta-elemeknél, másrészt a városi kevert fajtájú rétegeknél található. Úgy látszik, hogy az ugor fajta-elem
többsége eddig még ellenállt a születéskorlátozás veszélyének. Feltûnõ, hogy ez a fajta nemcsak a magyar
nemzettestben, hanem az oroszság által bekebelezett ugor-keletbaltiaknál, a lengyeleknél, stb. is bõszaporaságú. E
tekintetben kivételt csak a finnek és észtek képeznek, akiknél már az ugor-keletbalti fajta is megkezdte a
születéskorlátozást. Lehetséges, hogy a turáni fajta bizonyos lelki adottságai (magasabb életszintre törekvés, a
kényelem és fényûzés szeretete, nyakas elhatározás és mohó földéhség) elõsegítette náluk a születéskorlátozás
kifejlõdését. Az erõsebben mongolos színezetû székely turániak viszont általában nem hajlanak a születéskorlátozás
felé. Az is bizonyos, hogy a kisgazda-rétegben feltûnõen nagy számban találjuk a turáni elemet, viszont a nincstelen
földmûves réteg jelentékeny részét az ugorság alkotja, ami a fajta-szempontok értékelését megnehezíti, hiszen itt alig
lehet a gazdasági, lelki és faji erõk hatását egymástól elkülöníteni. A születéskorlátozással kapcsolatban a
fajta-^érdesben egyelõre csak annyit lehet megállapítani, hogy a mai helyzetkép után ítélve, a születéskorlátozás
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általában (a székelység kivételével) a magyar alapnépességnek inkább a turáni, mint az ugor többségû részét sújtja,
amibõl a jövõre nézve az következik, hogy a születéskorlátozás ilyen irányú fennmaradása esetén a magyar
nemzettestben idõk folyamán a turánival szemben esetleg az ugor-magyarok fognak túlsúlyba jutni.

Ki lehet-e pontos számokkal fejezni a születéskorlátozás elterjedési fokát és mennyiségét a magyarok között?
Nyilvánvaló, hogy ez lehetetlen, mert a születéskorlátozással kapcsolatos védekezõ eljárás (fogamzásgátlás és mûvi
elvetélés) az emberek legtitkosabb, rejtegetett tevékenysége. Ellenben általánosságban mozgó becsléssel irányszámot
lehet adni a születéskorlátozás népesedési következményeirõl olymódon, ha a régi (pl. félévszázaddal ezelõtti)
születési arányszámok figyelembe vételével megállapítjuk, hogy a születéskorlátozás általánossá válása miatt
mennyivel született kevesebb ember hazánkban, mint amennyi anélkül született volna. Ilyen becslõ módszerrel
kiszámítottam, hogy - amennyiben a magyar születések száma állandóan a félévszázaddal ezelõtti magas szinten
mozogna (40%o), a halálozás viszont olyan mértékben javult volna, amint a valóságban történt, -az esetben
ugyanazon országhatárok között pl. 1944-ben 15 millió helyett 21.5 millió lélek fölött rendelkeznénk. A két szám
közötti különbözet, azaz 6.5 millió lélek hiánya mutatja azt a veszteséget, melyet becslésem szerint
emberállományunkban a születéskorlátozás fél évszázad alatt okozott. Milyen döntõ jelentõsége lenne nemzetünk
sorsára, ha közel másfélszer annyi lélek népesítené be, gazdagítaná és védhetné a válságos idõkben hazánk területét!

Bár az emberélet-veszteség, mellyel a születéskorlátozás miatt számot kell vetni, mindenképpen fájdalmas, mégis azt
kell mondanunk, hogy amennyiben a születéskorlátozás és a születéscsökkenés az egész világon egyforma mérvû
lenne, ez a sajnálatos folyamat az egyes népekre nem jelentene olyan veszélyt, amilyet a mai körülmények között
jelent. Már a bevezetõben rámutattunk arra, hogy egy-egy nemzettest sorsát népesedési vonatkozásban földrajzi
helyzete szabja meg. Emiatt nekünk az északkeleti, keleti és déli szomszédaink részérõl határainkra nehezedõ erõs
népesedési nyomással kell megküzdenünk. (LXVIII. sz. ábra.) Ezek a népek a születéskorlátozás kisebb mérve
következtében a magyarságot messze felülmúló születési számokat tüntetnek fel és évrõl-évre nagymértékben
szaporodó, expanzív néptömegeik a szomszédos magyar területeken új megélhetést, földet, hazát akarnak hódítani.

Feltéve, hogy a germán és orosz nagy-népek arra az egyedül ésszerû álláspontra helyezkednek, hogy a két
nagyhatalom közé ékelt, fajilag és nyelvileg tõlük idegen és független magyarságnak a német és orosz népi
tömegeket egymástól elválasztó, erõegyensúlyozó történelmi szerepére a Kárpátok medencéjében elengedhetetlenül
szükség van, -a magyarság helyzetét a jövõben kizárólag a népesedésileg expanzív közvetlen szomszédai
fenyegethetik. Ennek a fenyegetésnek a mértékérõl igen szemléltetõ módon ad felvilágosítást Elekes Dezsõ becslõ
számítása, amely rámutat arra, hogy a magyarság és a szomszédos népek emberállományában a szaporodás
arányszámának különbözõsége miatt egy évszázad alatt milyen óriási eltolódások következhetnek be.

Megneve
zés

Lélekszám
Közép-Délkelet

Európában

Természetes
évi Lélekszám 100 év

a XX. század
derekán
(becslés)

szaporodási
arány múlva, a XXI.

(1938 körüli
adatok %o) század derekán

Románok 14.000.000 14.0 56,251.250
Magyarok 12.000.000 6.0 21,021.000
Csehek 7,500.000 2.8 9,918.800
Szerbek 7,000.000 15.5 32,591.500
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Horvátok 3,500.000 8.4 8,077.400
Szlovákok 2,500.000 10.0 6,759.857
Ha nem azt a népszámot tekintjük, amely a hadi és politikai fordulatok miatt századunkban többször változó
határokon belül mutatható ki, hanem attól függetlenül az egyes nemzettestek tiszta emberanyagát vesszük
figyelembe, megnyugvással látjuk, hogy Közép-Délkeleteurópában ma a magyarság abszolút számszerint vezetõ
szerepet tölt be és egyedül a románság haladja meg - jelentéktelen többlettel -a lélekszámát. A jövõre vonatkozó
prognózis azonban távolról sem ilyen kedvezõ, ha a magyarság körében széles látókörû népesedéspolitika
alkalmazásával és radikális eszközökkel meg nem szüntetjük a születéskorlátozás mai iramát. Abból a ténybõl, hogy
a zsugorodó népszámú cseheket kivéve, Délkelet-Európában a magyarság szaporodik legkevésbé, egyenesen
következik, hogy a születéskorlátozás mételye nálunk van legnagyobb mértékben elterjedve. A mostani szaporodási
index megtartása mellett 100 év alatt a Kárpátok medencéjét körülölelõ térségben a velünk ma kb. egyenlõ
népszámú románság több, mint két és félszer akkora, -a napjainkban alig több, mint fele annyi népszámú szerbség
pedig másfélszer akkora számú néppé növekednék, mint az ugyanazon idõ alatt súlyában és jelentõségében
visszamaradó magyarság! Az ilyen és hasonló becslõ számítások nagyon hasznosak, mert megdöbbentõ adataikkal
felrázzák közönyükbõl a fajtánk népesedési kérdéseivel mit sem törõdök könnyelmû lelkiismeretét és megmutatják a
magyar jövõ esélyeit azoknak, akik aggodalmaikat hajlandók a halálozások számának csökkenésével és egyéb
félrevezetõ körülménnyel elaltatni. Természetes azonban, hogy a fenti népesedési eltolódás ilyen mérve csupán a
bekövetkezendõ legrosszabb esetet jelzi, amivel szemben minden reményünk meg van arra, hogy helyes népesedési
politika alkalmazásával a magyarság faj fenntartó ereje leküzdi az eléje tornyosuló nehézségeket. Tudni való, hogy
nemcsak a magyarság veszít a születésekben, hanem most már lassankint a románságnál, a szerbségnél és a többi
felsorolt népnél is megkezdõdik a magas születési számok lemorzsolódása. A szóbanforgó népek (a cseheket kivéve)
csak most kerültek a civilizációs fejlõdésnek abba az állapotába, amellyel együtt szokott járni a születéskorlátozás
káros hatása is. Bár szomszédaink a születéskorlátozás eszközeinek ismeretében és felhasználásában még nem
tartanak ott, mint a magyarság, de a legjobb (részükre a legrosszabb) úton vannak arra felé. Nemzettestünk biológiai
sorsára sorsdöntõ lesz a most bekövetkezõ korszak, amely alatt a szomszéd népeknél fokozatosan bekövetkezik a
születéskorlátozás általános alkalmazása. Ha ezt az idõt-talán egy évszázadot - sikerül átvészelnünk, azután meg fog
szûnni a magyarság és a szomszédok népszaporodása közötti aránytalanság és akkor évezredes fölényünket velük
szemben a történelem további során meg tudjuk õrizni!

Felmerül a kérdés, hogy vajon a születéskorlátozás elharapózása és az azt követõ születéscsökkenés milyen rést ütött
a magyarság életerején? Nem tudnánk a tudományos tárgyilagosság feltételének eleget tenni, ha a száraz igazságot
nem ismernõk el, hogy a születéskorlátozás sajnálatos módon csökkentette nemzetünk faji energiáját. Ezt a
veszteséget eltúlozni azonban éppen olyan hiba volna, mint semmibe venni. A születéskorlátozás a magyarság széles
tömegeiben - bizonyos népcsoportoktól és társadalmi rétegektõl eltekintve - távolról sem okozott akkora biológiai
rombolást, mint Európa nyugati és északi államaiban. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a magyarság összessége õsi
fajfenntartási ösztönének birtokában jobban ellen tud állni ennek a fajgyilkos mételynek, mint bár-melyik másik nép.
Világos bizonyítéka ennek az, hogy a magyarsággal egyenlõ fokú civilizációs hatás alatt álló népeknél a baj
súlyosabb mértékben terjedt el, mint nálunk. Szó sem lehet arról, mintha a születéskorlátozás mai folyamatát a
magyarság kiöregedése vagy generatív elgyöngülése váltotta volna ki. Éppen ezért esztelenség attól rémüldözni,
hogy a fennálló születéscsökkenés végzetes lehet a magyarságra és nemzetünket a kihalás katasztrófája fenyegeti.
Nincsen fajta a világon, amely az adott, földrajzi, történelmi, gazdasági és civilizációs körülmények között a
Kárpátok medencéjében jobban meg tudta volna õrizni népállományát, mint a magyar. Ha pedig ezt a mindennél
fontosabb örökséget egyes népterületeken a születéskorlátozás veszélye sajnálatos módon megtámadta is, a
magyarság feltörõ életereje minden bizonnyal meg fogja találni az eszközöket annak erélyes elfojtására és
nagyszámú új nemzedékek világrahozásának elõsegítésével a népesedési hiányok erõteljes pótlására!

5. A MAGYARSÁG BÕSZAPORASÁGÚ ERÕFORRÁSAI.
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Az akaratlagos, illetve akaratlan termékenység természetébõl következik, hogy a születések száma a nemzettesten
belül családonként, társadalmi rétegezõdés szerint, foglalkozási áganként, szociális és erkölcsi adottságok szerint és
népterületenként más és más. Nyilvánvaló, hogy a nemzettest generatív erõforrásai különbözõképpen oszlanak meg
és ha a népesség bizonyos rétegeiben az erõforrások csökkenõ tendenciát mutatnak is, más rétegek a népesedési
egyensúlyt erõteljes szaporodásukkal helyrebillentik. Annál a nemzetnél, amely a születéskorlátozás veszteségeinek
pótlására ilyen erõforrásokat már nem tud felmutatni, megbomlik a faj fenntartási egyensúly és a nemzettest a
népszaporodás sorvadásának és a feltartózhatatlan pusztulásnak néz elébe.

A magyarság - mint látni fogjuk - ma még megnyugtató generatív erõforrással rendelkezik a népesedési egyensúly
fenntartására. Nemzetünk biológiai erõforrásait a több- és a sokgyermekes magyar családok képezik. Ezeknek a
családoknak a nyilvántartása, biológiai és statisztikai megfigyelése, szociális és erkölcsi gondozása a közösségnek
legfontosabb kötelessége, mert az általuk termelt biológiai erõforrásokon fordul meg a magyarság jövendõ sorsa.

A sokgyermekes család az értelmiségi és városi népességben ma a ritkaságok közé tartozik s így a magyarság
biológiai erõforrásait ezeknél a rétegeknél hiába keressük. Pedig a magyar értelmiség, elsõsorban a nemesség,
évszázadok során a magyarság legtermékenyebb erõforrásai közé tartozott. (Nagy Iván.) Még a múlt század
közepén, sõt a vége felé is általános volt a vidéki magyar kúriákban az 5-0, sõt helyenként a 8-10 gyermek. A
nemzetünk hajdani vezetõ rétegét és értelmiségi középosztályát alkotó közép- és kisnemesség rendkívül szapora volt
mindaddig, amíg a városokba özönlõ külföldiek- példája nyomán -a századforduló idején -régi egészséges felfogását
a gyermekáldás tekintetében fel nem adta. Sok kifogást lehet felhozni a- nagyrészt turáni fajtájú - magyar nemesség
legutóbbi történelmi szereplése, szellemi fejlõdése és gazdasági magatartása ellen, az azonban bizonyos, hogy a
hazafias áldozatvállalás, az igénytelenség, családi erkölcs, fajtisztaság és gyermekáldás fenntartása szempontjából a
mai vezetõ rétegeinket magasan túlszárnyalta és az utódoknak örökre követendõ példát szolgáltatott.

A régi magyar értelmiségi réteg sokgyermekes voltára jellemzõ fényt vetnek családkutatási adataim, amelyek szerint
nagyjaink közül pl. Balassa Bálint, 6 gyermek közül az elsõ, Katona József 9 testvér között a második, Kisfaludy
Sándor 8 gyermek közül az elsõszülött és Kölcsey Ferenc 6 testvér között a második volt. Ha, õseink nem lettek
volna sokgyermekesek, legnagyobb magyarjaink egy része soha sem születhetett volna, meg, köztük pl. Thököly
Imre, aki testvérei között az ötödik, Széchenyi István, aki ugyancsak ötödik, Deák Ferenc, aki hetedik és Arany
János, aki tizedik gyermek volt!

A magyar parasztságnál azt látjuk, hogy még a múlt század vége felé is (az ormánsági és sárközi egyke-góctól
eltekintve) általános volt a, nagy termékenység, családonként 0-8-12 gyermekkel. Az elõzõkben kifejtettük, hogy a
születéskorlátozás hovatovább elharapózó népszokása folyamatosan csökkenti földmíves rétegünkben is a
sokgyermekes családok számát, a parasztság jelentékeny része azonban ennek a folyamatnak - hála Istennek - ma is
ellenáll és nemzettestünk bõven áradó biológiai erõforrásait alkotja.

Ezekrõl az erõforrásokról a családkataszter világosít fel, mely a magyar családoknak (a jövõben sokkal tüzetesebben
feldolgozandó) gyermekszám szerinti adatait kikerekítve tünteti fel.

Év Gyermekszám
családonként

A családok
abszolút száma

A családok
százalékos

megoszlása (%)

1930

0 387.000 20.6
1 425.000 22.7
2 395.000 21.0
3 263.000 13.9
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4 169.000 9.0
5 106.000 5.6
6 135.000 7.2
Összesen 1,800. 00 100.0

Az ország népességének egész mennyiségébõl pl. 1930-ban 812. 000 család (+ agglegények és vénlányok száma)
képezte a népesedési szempontból negatív emberanyagot. Ebbõl 387. 000 házasság volt meddõ és nagyrészben (ahol
az adatgyûjtés idõpontja után sem született gyermek) kihalásra ítélt. A fennmaradó 425. 000 család egykézõ, aminek
következtében itt a 850. 000 felnõtt egyén (férj és feleség) után csak fele annyi utód, azaz 425. 000 gyermek maradt
vissza. A családkataszter negatív része az egésznek 43.3%-át teszi ki.

Fenti kontingenssel szemben áll a magyarság biológiai erõforrását képezõ pozitív része a családoknak. Ezek összege
a családkataszterben szereplõ családoknak 56.7%-át, tehát a többségét alkotja. A pozitív népesedésit családok közül
azonban 395. 000 családban csak két gyermek van, ami azt jelenti, hogy az utódok mérlege az elõdökkel szemben
sem veszteséget, sem nyereséget nem jelent (790. 000 szülõ után ugyanannyi gyermek maradt vissza). Ennél
lényegesen jobb a háromgyermekes családok népesedési mérlege, a magyarság leggazdagabb biológiai erõforrását
azonban abban a 410. 000 sokgyermekes családban találjuk meg, ahol a gyermekek száma 4-8-10-12-ig emelkedik,
mert ez a szülõk számának 2-4-5-6-szorosát kitevõ utódok hátrahagyását eredményezi. Az összes családok 21.8%-át
(alig több, mint egyötödéi) képezõ sokgyermekes családok ellensúlyozzák a népszaporodás szem-Pontjából negatív
családok mulasztását és a belõlük fakadó, mindennél értékesebb erõforrásból tartják egyensúlyban a magyarság
biológiai mérlegét! (LXIX. sz. ábra.) 470

A feltüntetett családkataszter az 1930. évi régi népszámlálás alapján készült. A dolog természetébõl kifolyólag nem
végleges eredményeket tüntet fel, hanem csak pillanatnyi helyzetképet ad (végleges eredmények csak a nõ
halálozásával megszûnt házasságok termékenységi számításaiból vonhatók le). A kimutatás mégis értékes
felvilágosítással szolgál a családok termékenységérõl, amely bármely idõpontban vizsgálva (a halálozási
megszûnéstõl eltekintve) lényegileg kb. ugyanolyan mérvû hibaforrásokat ad. A fenti adatok használhatósága a mi
szempontunkból annál is nagyobb, mert a 90%-ban színmagyar trianoni Csonka-Magyarország családkataszterét
tünteti fel, s így annak tanulságai a magyar nemzettestre vonatkoztatva különösen jellemzõk. A Kárpátok
medencéjének egyetemes családkataszteri vizsgálata természetesen egészen más eredményeket szolgáltat. Az
északmagyarországi és a nyugaterdélyi magyarság a fenti eredményeken lényegileg nem sokat változtat, a
székelység ellenben bõséges gyermekáldásával erõsen szaporítja a magyarság biológiai erõforrásainak értékszámát.
(A nemzetiségek közül viszont a sokgyermekes családok óriási tömege szerepel a rutének és a románok között! )

Amit az eddigi hiányos családkataszteri felvételek alapján a magyarság erõforrásainak tüzetesebb helyzetérõl
meglehet állapítani, az csupán a sokgyermekes családok foglalkozási fõcsoportokba tartozására és letelepülési
(lakóhely szerinti) megoszlására vonatkozik. Már az elõzõkben láttuk, hogy száz õstermelõ családra (illetve férjes
nõre) 378, száz napszámos családra 363 és száz bányász-kohász családra 357 gyermek esett (1930). A többi
foglalkozási fõcsoportoknál a száz családra esõ gyermekek száma mindenütt 300 alatt maradt. Az õstermelõ
családok (illetve férjes nõk) száma az egész családkataszternek (illetve a férjes nõknek) csak 53.5%-a, a tõlük
származó gyermekek száma viszont az országos gyermekszám 61.7%-át teszi ki! Ebbõl kétségtelenül
megállapítható, hogy a sokgyermekes családok túlnyomó többsége az õstermelõ-napszámos-bányász foglalkozási
rétegekbõl, fõként a magyarság alaprétegét képezõ parasztság soraiból kerül ki. A parasztság õrzi meg nemzetünk
számára az õsi faji jelleget, termeli a mindennapi kenyeret és adja az örök biológiai erõforrást jelentõ sok gyermeket.
Aki a magyar parasztságnak ezt a minden egyéb szempontot messze túlszárnyaló jelentõségét nem tudja vagy nem
akarja megérteni és megbecsülni, az nem lehet magyar ember!
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Csonka-Magyarország születésben gazdag vidékei

Tudjuk, hogy a földmûves népréteg nem mindenütt egyforma mértékben vesz részt a sokgyermek-áldás
fenntartásában. Melyik a parasztságnak az a rétege, amelyikben a magyarság igazi népesedi erõforrásait kereshetjük?
Ennek megállapítása céljából ismét hivatkoznom kell arra a következtetésemre, hogy elsõsorban ott ehet sok
gyermeket találni, ahol a bõséges gyermekáldásból a családnak haszna van. A születéskorlátozás országszerte terjedõ
mételyének általában azok a néprétegek tudnak és akarnak ellent-állni amelyeknél a nagy gyermekszám a családok
gazdasági megélhetését nem befolyásolja vagy éppen károsítja. Legtöbb sokgyermekes családot a gazdasági
cselédek és a törpebirtokosok azon részénél találunk, ahol a cselédbérbõl, illetve a minimális földbõl a család nem
tud megélni és napszámmal kénytelen a kenyerét megkeresni Mind a mezõgazdasági cselédségnek, mind a
törpebirtokos néprétegnek életbevágó érdeke, hogy minél több gyermeke legyen, akik a szülõknek kiskoruktól
kezdve segítõ és keresõ társai. A magyar földnek ezek a kevés igényû, kérges kezû munkásai biztosítják a magyarság
bõ embertermését.

A városi lakosság körében is találunk sokgyermekes szórványokat. Ezek eredetét három népterületrõl származtatom.
Egyik-elenyészõ kisebbségû - azokból a nagyértékû városi családokból ered, ahol a születéskorlátozást nemzeti vagy
valláserkölcsi felfogásuk miatt megvetik és a sokgyermek áldását tudatosan vállalják. Másik része a föld népének a
városokba áramló ugyancsak értékes rétege, amelynek még nem volt ideje a városi születéskorlátozás népsorvasztó
szokásának átvételére. A harmadik, legkevésbé értékes része a városi lumpenproletariatusból származik és a
nagyvárosok legsötétebb nyomortanyáinak odúit tölti meg gyermekekkel. Ez csökkentértékû, munkakerülõ réteg,
mely a születéskorlátozást mellõzi ugyan, de a sok gyermeket nem család-szeretetbõl vállalja, hanem semmivel sem
törõdésbõl, vagy azért, hogy gyermekeit koldulásra, prostituálásra, esetleg bûnözésre használja. A nagyvárosi, fõként
budapesti sokgyermekes családoknak ez a töredéke az, amelyik a nagy szabály alól kivételt képez és a bõséges
gyermekáldás ellenére értékes biológiai erõforrásnak nem minõsíthetõ.

Városaink közül a sokgyermekes családok tekintetében elsõ helyen (300%o fölötti születési arányszámmal)
Szekszárd, Hajdúnánás, Balassagyarmat, továbbá (25-30%o közötti születéssel) Sátoraljaújhely, Hajdúböszörmény,
Nyíregyháza, Szombathely, Gyula és Kecskemét állanak, mindnyájan nagy földmûves néprétegeket feltüntetõ
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külvárosokkal és határterületekkel. (1938.) Igazán nagy tömegekben azonban vidéken, a falusi és tanyai népesség
körében lehet sokgyermekes családokat találni. A bõséges gyermekáldás tekintetében a jószaporaságú székelységen
kívül elsõ helyen Szabolcs megye magyarsága áll, ahol 36 községet, Szatmárban 19 községet, Abaúj-Torna
megyében 10, Borsodban 10, Veszprémben 7, valamint különbözõ más vármegyékben elszórva még 25 községet, a
Csonkaországban összesen 107 olyan községet mutattam ki, ahol az évi 35-45°/00-es (!) születéseknek megfelelõen
a sokgyermekes családok túlsúlyban vannak. (1934-36.) Ezek azok a nagyértékû népterületek, amelyek a magyarság
jövõjének alapjait és legfõbb biológiai erõforrásait alkotják. (LXX. sz. ábra.) Eleven élettel fejlõdik és örök
népszaporodási forrásaiból táplálkozik nemzetünk életereje, amely soha ki nem apadhat, amíg a magyarság Isten
parancsa szerint él: Crescite et multiplicamini!
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---- 1. rész ---
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